
اهاه هژاودیلک   هژاودیلک اهاه /  /  یدنب   یدنب هتسد   هتسد تسرهف   هحفصتسرهف هحفص هرامش   هرامش

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 0  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

140 1140 1 یدید   هبنش  2727   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

37505 کارتشا : دک 
1396/03/17 زاغآ : خیرات 

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

(( لایر لایر )) هکس هکس وو   زرا   زرا خرن   خرن

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   222هکس ,450 , 000222 ,450 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   408رالد ,770408 تاراما770, تاراما مهرد   113,530113,530مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   2هکس 10 , 950 , 0002 10 , 950 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   290رالد , 150290 , سیئوس150 سیئوس کنارف   452کنارف ,800452 ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 130هکس ,500 , 000130 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   312رالد ,300312 ناتسبرع300, ناتسبرع لایر   1لایر 1 1 , 1501 1 1 , 150

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 85,000هکس , 00085,000 , وروی000 452وروی ,820452 ژورن820, ژورن نورک   42نورک ,20042 ,200

رایع رایع   1818 یالط   19,882یالط , 00019,882 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   510دنوپ ,780510 نپاژ780, نپاژ نینی   دصکی   324,680324,680دصکی

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1717))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 129129))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 124 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 12  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 35  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 67

( یهگآ دادعت 0  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 0  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) video projector  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) paging  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) led wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 0  " ) لاو ید  یا  لا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 0  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 0  " ) دنمشوه هناخ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 6  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 20  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 0  " ) دنمشوه نامتخاس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 20  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 9  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 15  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 17  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122

( یهگآ دادعت 5  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003471000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156392 :: هرازه هرازه :: 1401/11/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا نازومآ  شناد  یرظن  هطسوتم  مود  هرود  یشزومآ  تیفیک  شیاپ  نومزآ  یرازگرب  تهج  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یاه  تیلاعف  هیلک  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا 

ناهفصا  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شناد یرظن  هطسوتم  مود  هرود  یشزومآ  تیفیک  شیاپ  نومزآ  یرازگرب  تهج  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یاه  تیلاعف  هیلک  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ناهفصا ناتسا  نازومآ 

لایر   1,020,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم  دانسا  اب  قباطم  نیمضت :  تاحیضوت 

12:00 تعاس : 1402/01/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

شزومآ لک  هرادا  تشهب  تشه  راولب  هتسدلگ  غاب  نابایخ  نیسح ع  ماما  نادیم  ناهفصا   ، 8145813331 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناهفصا ناتسا  شرورپ  و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطسوتم هطسوتم مود   مود هرود   هرود یشزومآ   یشزومآ تیفیک   تیفیک شیاپ   شیاپ نومزآ   نومزآ یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003471000042 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156419 :: هرازه هرازه :: 1401/11/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا نازومآ  شناد  هطسوتم  لوا  هرود  یشزومآ  تیفیک  شیاپ  نومزآ  یرازگرب  تهج  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یاه  تیلاعف  هیلک  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا 

ناهفصا  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نازومآ شناد  هطسوتم  لوا  هرود  یشزومآ  تیفیک  شیاپ  نومزآ  یرازگرب  تهج  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یاه  تیلاعف  هیلک  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ناهفصا ناتسا 

لایر   1,980,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دانسا  تاحیضوت  اب  قباطم  نیمضت :  تاحیضوت 

12:00 تعاس : 1402/01/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

شزومآ لک  هرادا  تشهب  تشه  راولب  هتسدگغاب  نابایخ  نیسح ع  ماما  نادیم  ناهفصا   ، 8145813331 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناهفصا ناتسا  شرورپ  و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرازگرب یرازگرب تهج   تهج یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف هیلک   هیلک ماجنا   ماجنا هطسوتم (  (  هطسوتم لوا   لوا هرود   هرود یشزومآ   یشزومآ تیفیک   تیفیک شیاپ   شیاپ نومزآ   نومزآ یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع
 ( ( نومزآ نومزآ

22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091504000205 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط راک  عاجرا  دنیارفرد  تکرش  نیمضت  هیهت  قوف و  مالقا  نیمات  ییاناوت  و  تیلاعف ،  زوجم  یاراد  ربتعم  هدننک  نیمأت  / هدنزاس یاهتکرش  هیلکزاروظنم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، یهگآ نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح  دیامن  یم  توعد  لایر ) درایلیم  تفه  )000/7 / 000/000  -/ غلبم هب  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ 

زا ار  یبایزرا  مرف  رد  جردنم  تادنتسم  کرادم و  ریوصت  و  الاک ) ناگدننک  نیمات  یفیک   ) یبایزرا همانشسرپ  هدش  لیمکت  یاه  مرف  و  ار ،  دوخ  یبتک  یگدامآ  مالعا 
.دنیامن  لاسرا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زوریف یوک  هلال و  هاراهچ  لصافدح  یدازآ  نابایخ  زیربت   ، 5173861995 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-0109049-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   اضقنا 1401/11/5هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویارد دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Barrire  ، Plc  Card ، Pressure TransmittersBarrire  ، Plc  Card ، Pressure Transmitters دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 33

ویارد ویارد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-0105027-T25 :: یهگآ یهگآ هرامش   اضقنا 1401/11/1هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ECU یزکرم شزادرپ  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-0107038-T21 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 , هدرپس ذخا  اب  دیرخ   : یدنب هقبط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
P/F : HONEYWELL DCS MODEL TDC 3000 دیرخ  : عوضوم

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ECUECU  یزکرم یزکرم شزادرپ   شزادرپ متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

P/F : HONEYWELL DCS MODEL TDC 3000P/F : HONEYWELL DCS MODEL TDC 3000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

 , هدرپس ذخا  اب  دیرخ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7600307048-T33 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم 1401/11/10عبنم  : ءاضقنا خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F : GEBHARDT AUTOMATION SYSTEM دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا موینیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

31-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iralco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 inquiry for seven pcs of TELEMECANIQUE sensors and limit switch یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

postal code 3818998116 iran aluminum company manabe tabiee bkv arak markazi :: سردآ سردآ

+988632162402 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: E.mohammadi@iralco.net - E.mohammadi@iralco.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GEBHARDT AUTOMATION SYSTEMGEBHARDT AUTOMATION SYSTEM  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 77

inquiry for seven pcs  of TELEMECANIQUE sensors  and limit switchinquiry for seven pcs  of TELEMECANIQUE sensors  and limit switch ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی یرادرهش  دنامسپ  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095558000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156300 :: هرازه هرازه :: 1401/11/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسوپمک ) هناخراک  ) یگناخ یاهدنامسپ  شزادرپ  تیاس  رد  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  یرادرهش  دنامسپ  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تسوپمک ) هناخراک  ) یگناخ یاهدنامسپ  شزادرپ  تیاس  رد  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
786,372,479 یلام :  دروآرب 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/12/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

10 کالپ - یمیهید هوک  - یناشاک نابایخ  - دزی  ، 8916785485 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091426000096 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156303 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میسیب تازیهجت  یبناج و  مزاول   ، یتسد میسیب   ، هدننک رارکت  تیلباق  اب  میسیب  ییوردوخ  میسیب   ، تاقلعتمو هدننکرارکت   ) یتارباخم تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 01/23  هصقانمو  هرامش 0110146  یاضاقت  ( تسویپ حرش  قباطم 

دزی  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یبناج و مزاول   ، یتسد میسیب   ، هدننک رارکت  تیلباق  اب  میسیب  ییوردوخ  میسیب   ، تاقلعتمو هدننکرارکت   ) یتارباخم تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هرامش 01/23 هصقانمو  هرامش 0110146  یاضاقت  ( تسویپ حرش  قباطم  میسیب  تازیهجت 

لایر   2,600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1402/05/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دزی ناتسا  زاگ  تکرش  یاه  رابنا  یرهطم  دیهش  یلاع  هسردم  بنج  هاگدورف  راولب  دزی   ، 8917884618 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003463000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156422 :: هرازه هرازه :: 1401/11/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون  ربیف  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  ناسارخ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

کرادم دانسا و  قبط  یرون  ربیف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,850,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ردص یسوم  ماما  نابایخ  دنجریب   ، 9718643714 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تافلخت6155187 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

یرون یرون ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 124 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dll8z588n8hlv?user=37505&ntc=6156303
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6156422?code=37505
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مرن6156419 یاه  تیلاعف  هیلک  ماجنا  هطسوتم (  لوا  هرود  یشزومآ  تیفیک  شیاپ  نومزآ  یرازگرب 
 ( نومزآ یرازگرب  تهج  یرازفا  تخس  یرازفا و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093897000187 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155187 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش  رهش  رد  تعرس  تافلخت  تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

داهنشیپ .دنشاب  روشک  هجدوب  همانرب  نامزاس  زا  طبترم  شیارگ  اب  کیتامروفنا  هبتر 2  لقادح  یاراد  تسیاب  یم  امازلا  نایضاقتم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یاراد تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ  .دنشاب  هتشاد  ار  تعرس  تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  یارب  سیلپ  دک  ذخا  هقباس  ود  لقادح  یاراد  تسیابیم  ناگدنهد 

.دنشاب روشک  یا  هنایار  یفنص  ماظن  وضع  تسیابیم  ناگدنهد  داهنشیپ  .دنشاب  ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  اتفا  زوجم 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

خیرات زا  لبق  زور  کی  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  تباب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لصا  تسیابیم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
رایرهش یرادرهش  فکمه  هقبط  ینارسوبوتا  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  رد  عقاو  رایرهش  یرادرهش  یاهدادرارق  نامیپ و  روما  رتفد  لحم  هب  اه  تکاپ  ییاشگزاب 

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
14:30 تعاس : 1402/02/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب  ینارسوبوتا 22  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش ـ   ، 3351646751 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرس تعرس تافلخت   تافلخت تبث   تبث وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   یرون   یرون ربیف   ربیف ریسم   ریسم موس   موس زاف   زاف یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 124 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001044000306 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156291 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  هثداحرپ  طاقن  رد  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  بصن  ارجا و  هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  هثداحرپ  طاقن  رد  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  بصن  ارجا و  هیهت ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
103,927,836,819 یلام :  دروآرب 

لایر   5,197,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآدیز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005803000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156323 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن یاه  نیبرود  یاه  هیاپ  یاه  نویسادنف  یارجا  و  تسویپ )  تسیل  قبط  دابآدیزرهش (  حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابآدیز  رهش  حطس 

نامرک  ناتسا  دابادیز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتراظن یاه  نیبرود  یاه  نویسادنف  یارجا  تسویپ و  تسیل  قبط  دابآدیزرهش  حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هیاپ نویسادنف  یارجا  تمیق  هرامش 2  مرف  نآ و  بصن  تازیهجت و  تسیل  یراذگ  تمیق  تهج  هرامش 1  دراد  دوجو  تمیق  داهنشیپ  مرف   3 دابآدیز ( رهش  حطس 
راب اضما و  ورهم  دانسا  مامت  نینچمه  و  ددرگ .  یراذگراب  هناماس  رد  لک  عمج  نینچمه  تمیق و  ود  یلک  عمج  هرامش 3  تمیق  مرف  یتراظن و  یاه  نیبرود  یاه 

یم  تسویپ  دادرق  سیون  شیپ  هصقانم و  رد  تکرش  طیارش  دشاب و  یم  تسویپ  اه  دروآرب  اه و  هشقن  لازوپورپ و  ددرگ و  یراذگ 
26,352,393,639 یلام :  دروآرب 

لایر   1,317,619,682 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1317619682 %= 5 (* 271993639+26080400000  : ) نیمضت تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دابآدیز یرادرهش  نامتخاس  یا  هنماخ  هللا  تیآ  نابایخ  دابآدیز  رهش  ناجریس -   ، 7837119545 یتسپ :  دک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا هثداحرپ   هثداحرپ طاقن   طاقن ردرد   یلصفم   یلصفم کولب   کولب ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   ارجا   ارجا هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 1313

رهش رهش حطس   حطس یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یاه   یاه هیاپ   هیاپ یاه   یاه نویسادنف   نویسادنف یارجا   یارجا وو   یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 124 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تافلخت6155187 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیبرود6156323 یاه  هیاپ  یاه  نویسادنف  یارجا  یتراظن و  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
رهش حطس  یتراظن  یاه 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ادهش  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سکپ  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091199000029 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ءادهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
هداد دنویپ  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  هبعج  یدنب  هتسب  عون  دنویپ  سکپ  یتراجت  مان  یکشزپ  ریواصت  ویشرآ  رورس  هکبش  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

اه
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تساوخرد  تسیل  دشابیم -  هدننک  نیمات  هدهعرب  یربراب ) هن   ) هاگنامرد برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باینب سدنهم  اب 09163407523  یگنهامه  تهج  دشابیم - 

6461193738 یتسپ :  دک  هقطنم 1 ،  یرادرهش  تشپ  رصعیلو  راولب  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42259400-061  ، 43259400-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43259400-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سکپ   سکپ رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئانب ریز  روما  هورگراک  یعیمجت  یهاگتسد و  نیب  تامالعتسا  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000151000008 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  قایس  نیون  راکهار  هدنزاس  عجرم  قایس  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  باق   BPMS راک شدرگ  تیریدم  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

قایس نیون  راکهار 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  هدش  یراذگراب  لیاف  هب  یتساوخرد  هناماس  تاصخشم  تیور  تهج  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813371 یتسپ :  دک  ناتسا ،  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  ناسانشراک -  کرهش  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33740748-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33740752-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدورف لک  هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناتسلگ ناتسا  یاه 

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ هاگدورف  هدش  یدنب  هقبط  قطانم  هب  یسرتسد  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001293000089 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمامت یاضما  رهم   . دوش یرازگراب  اضما و  رهم و  هدوزفا  شزرا  نودب  روتکاف  شیپ  یداهنشیپ و  تمیق  هارمهب  هعلاطم  تقدب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . سامت نفلت  01731226000 و 01731228851  تسا .  یمازلا  نآ  یرازگراب  تسویپ و  تاحفص 

4933169951 یتسپ :  دک  الق ،  قآ  ناگرگ  هداج  رتمولیک 7  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32626804-017  ، 32244505-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244506-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئانب یئانب ریز   ریز روما   روما هورگراک   هورگراک یعیمجت   یعیمجت وو   یهاگتسد   یهاگتسد نیب   نیب تامالعتسا   تامالعتسا هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 1616

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناناوج شزرو و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. اه تسویپ  قبط   ) ناناوج شزرو و  ترازو  یگنهرف  یاه  تّیلاعف  یهدناماس  ۀناماس  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000013000017 زاین :  هرامش 
ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
رازفا مرن  1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.اه تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23082361-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  تحت  یاه  بای  سوریو  دیدمت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000346 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/10/27 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار زاین  دروم  تسویپ  کردم  تسیاب  یم  هدنهدداهنشیپ  دامرفب .  لصاح  سامت  یفسوی 09111260297  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  در  داهنشیپ  یراذگراب ، مدع  تروص  رد.دیامن  یراذگراب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  هدومن و  ءاضما  رهم و  هب  روهمم  لیمکت و 

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوج ناناوج وو   شزرو   شزرو ترازو   ترازو یگنهرف   یگنهرف یاه   یاه تّیلاعف   تّیلاعف یهدناماس   یهدناماس ۀناماس   ۀناماس داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 1818

هکبش هکبش تحت   تحت یاه   یاه بای   بای سوریو   سوریو دیدمت   دیدمت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919
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سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت 11 تسویپ  یمومع  طیارش  تاصخشم و  قبط  هعبات - زکارم  تهج  یموب  (UTM  ) تادیدهت هچراپکی  متسیس  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هحفص

1201003234000042 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هحفص دادعت 11  تسویپ  یمومع  طیارش  تاصخشم و  قبط  هعبات - زکارم  تهج  یموب  (UTM  ) تادیدهت هچراپکی  متسیس  لاوریاف - - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  اب  طیارش  افطل  تسویپ - یاه  تسیل  قبط  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7167635383 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تلادع   راولب  یاهتنا  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246960-071  ، 38241007-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246960-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یموب یموب (( UTMUTM  ) ) تادیدهت تادیدهت هچراپکی   هچراپکی متسیس   متسیس لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس هد  یالاب  شورف  هقباس  تسویپ و  لیاف  اب  قباطم  یرازفا  مرن  هتسب  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003354 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم  ردنفید  تیب  ییاوقم  هبعج   DVD یتیرویکس سنزیب  نوز  یتیورگ  ردنفید  تیب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هقلح ( کسید )120 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیرویکس یتیرویکس سنزیب   سنزیب نوز   نوز یتیورگ   یتیورگ ردنفید   ردنفید تیب   تیب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 124 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2xrv3lelvan5f?user=37505&ntc=6155846
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6155846?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیژتارتسا همانرب  نیودت  یرگنزاب و  تهج  رواشم  بذج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007015000235 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم کرادم  هیلک  تسا  دنمشهاوخ.دشاب  یم  یمازلا  حالصیذ  عجارم  زا  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگو  راک  ماجنا  تهج  یراک  هموزر  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرازگ  راب  داتس  هناماس  رد  ءاضماو 

3717845561 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تایب  ینیما  نادیم  شبن  هاگورین  نابایخ  مق  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38837485-025  ، 38828280-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38822401-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک دادعت 270  یارب  یتسویپ  لیاف  رد  جردنم  اب  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  لانیجیروا  لوصحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000365000063 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هعجارم  یتسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715944494 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  اروش  هارراهچ  هب  هدیسرن  یتشهب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33479825-044  ، 33479820-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479833-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیژتارتسا کیژتارتسا همانرب   همانرب نیودت   نیودت وو   یرگنزاب   یرگنزاب تهج   تهج رواشم   رواشم بذج   بذج ناونع : : ناونع 2222

ربراک ربراک   270270 دادعت   دادعت یارب   یارب یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم اباب   یکسرپسک   یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ لانیجیروا   لانیجیروا لوصحم   لوصحم ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنابز ود  یربخ  لاتروپ  ریز  لاتروپ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک 

1101004013000257 زاین :  هرامش 
یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

هنایار رگشزادرپ  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایرآ  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  شکور  اب  یکیتسالپ  باق  ید  یس  بو  تحت  ینامزاس  لاتروپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هیارک 

دوش همیمض  هدوزفا  شزرا  یپک 
دوش  لیوحت  یلصاروتکاف  اب  سانجا 

ملاس  لیوحت  نامزو  یتناراکو  تلاصا  اب  سانجا 
زادرپراک عالطا  اب  یزاسمرس  لیوحت  لحم 

دشابیم ههام  هس  هیفصت 

3197619751 یتسپ :  دک  یزار ،  هسسوم  کراصح  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34570038-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34502853-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنابز هنابز ودود   یربخ   یربخ لاتروپ   لاتروپ ریز   ریز وو   لاتروپ   لاتروپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424
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یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001053000141 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  سوریو  یتنآ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  500 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن جرد  تاحیضوت  تمسق  رد  ار  تکرش  ای  هاگشورف  هرامش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  هدش  تبث  مالعتسا  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامرف  یراذگ  راب  تسویپ  تمسق  رد  فا  ید  یپ  بلاق  رد  ار  روتکاف  شیپ  افطل 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2525
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 SFP لوژام هلاس و  کی  سنسیال  هارمه  هب  ( هکبش لاوریاف   ) بو یتروف  هاگتسد  یدنبرکیپ  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ طیارش  تسیل و  تراپ  قبط 

1201001186000334 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 SFP لوژام هلاس و  کی  سنسیال  هارمه  هب  ( هکبش لاوریاف   ) بو یتروف  هاگتسد  یدنبرکیپ  بصن و  دیرخ ، - 
تسویپ طیارش  تسیل و  تراپ  قبط 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یتسویپ مالعتسا  دانسا  قبط  دروم -   1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم دانسا و  ریاس  هارمه  هب  هدومن و  ءاضما  رهم و  ار  یتسویپ  مالعتسا  دانسا  تاحفص  یمامت  یتسیاب   ، مالعتسا رد  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یراذگراب  یتساوخرد 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تلوولیک6155810 تسپ 230  رود  هار  هنایاپ  هعسوت  یزاس و  هحفص 22)هنیهب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

SFPSFP  لوژام لوژام وو   هلاس   هلاس کیکی   سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب   (( هکبش هکبش لاوریاف   لاوریاف  ) ) بوبو یتروف   یتروف هاگتسد   هاگتسد یدنبرکیپ   یدنبرکیپ وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/10/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BASE MODULE نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

149917 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1401/11/09 یکینورتکلا مالعتسایئوس  تیمیل  149917 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BASE MODULEBASE MODULE  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 2727

یئوس یئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ اهب  مالعتسا  گرب  اب  قیاطم  یلرتنک  تراک  ددع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب ربتعم  یتنراگ  تلاصا و  یاراد  یتسیاب  روکذم  تازیهجت 

1101090260000881 زاین :  هرامش 
یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   FUM CARD 511 لدم  PLC متسیس یلرتنک  یجورخ و  یدورو و  تراک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   FUM CARD 230 لدم  PLC متسیس یلرتنک  یجورخ و  یدورو و  تراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ اهب  مالعتسا  گرب  اب  قیاطم  یلرتنک  تراک  ددع   10 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ربتعم  یتنراگ  تلاصا و  یاراد  یتسیاب  روکذم  تازیهجت 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  متسیس متسیس یلرتنک   یلرتنک وو   یجورخ   یجورخ وو   یدورو   یدورو تراک   تراک ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) داجس ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092070000204 زاین :  هرامش 

رایرهش داجس ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نراک روانف  ناورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نراک  روانف  ناورشیپ  هدنزاس  عجرم  نکیز  یتراجت  مان   zw-600 لدم رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تکرش  اضما  رهم  اب  دیدزاب  هسلج  تروصو  طیارش  ددجم  یراذگرابو  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351646361 یتسپ :  دک  ع ، )  ) داجس ماما  ناتسرامیب  یرادرهش - یوربور  رصع -  یلو  نابایخ   - رایرهش رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65226041-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65223257-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F YOKOGAWA DISTRIBUTION CONTROL SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005946 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

افلآ هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   PRO SAFE-SLS لدم یناشن  شتآ  یاه  متسیس  لرتنک  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
سوت ورین 

ددع 143 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ساسا رب  هدرک و  هعجارم  تسویپ  لودج  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یراذگراب  یارب  تسا و  هباشم  دشاب و  یمن  یلصا  الاک  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دینک .  یراذگ  تمیق  فیدر  هب  فیدر  تسویپ  لودج 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83762157-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 3030

P/F YOKOGAWA DISTRIBUTION CONTROL SYSTEMP/F YOKOGAWA DISTRIBUTION CONTROL SYSTEM ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تسویپ  مدع  دامرفب  عجارم  تسویپ  هب  دشابیم  تیولوا  رذ  ینف  دات  تروص  رد  یناریا  دیرخ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگیم یقلت  خرن  لاطبا  هلزنمب 

1101092660000822 زاین :  هرامش 
ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   AF601A لدم  IP لوسنک  KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خرن لاطبا  هلزنمب  ینف  تسویپ  مدع  دامرفب  عجارم  تسویپ  هب  دشابیم  تیولوا  رذ  ینف  دات  تروص  رد  یناریا  دیرخ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگیم یقلت 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222089-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تازیهجت  تسیل  راک و  حرش  قبط   2 بآودنایم تلوولیک  تسپ 230  رود  هار  هنایاپ  هعسوت  یزاس و  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001119000130 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب مدع  تروصرددشابیم  یمازلا  اتفازوجم ) یراکنامیپ - تیحالص  همانیهاوگ  - تمیقداهنشیپ گرب  ) یتسویپ کرادمودانسا  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هرامشبروپ 09144178076  یقت  سدنهم  یاقآ  اب  ینف  تاعالطا  هبزاین  تروصرد  .ددرگیم  مالعا  دودرم  یداهنشیپ  تمیق  کرادم 

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IPIP لوسنک   لوسنک   KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 3232

تلوولیک تلوولیک   230230 تسپ   تسپ رود   رود هار   هار هنایاپ   هنایاپ هعسوت   هعسوت وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 3333
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قبط  تبوطر  امد و  گنیروتینام  تازیهجت  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000715 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
یزاسروتامروفسنارت هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ELETTROMAULE هدنزاس عجرم   MT 200 لدم کشخ  روتامروفسنارت  امد  گنیروتینام  الاک :  مان 

نکشوک
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیون شیپ  لاسرا  دات و  لیمکت ،  تسا .  دات  دروم  تسویپ  دادرارق  قباطم  تامدخ  دشاب .  یم  یراذگ  تمیق  تهج  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربکا یاقآ  ینف 64572762  سانشراک  یعیفش 75358219 //  تسا .  یمازلا  تسویپ  مرف  دادرارق و 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) داجس ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092070000204 زاین :  هرامش 

رایرهش داجس ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نراک روانف  ناورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نراک  روانف  ناورشیپ  هدنزاس  عجرم  نکیز  یتراجت  مان   zw-600 لدم رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تکرش  اضما  رهم  اب  دیدزاب  هسلج  تروصو  طیارش  ددجم  یراذگرابو  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351646361 یتسپ :  دک  ع ، )  ) داجس ماما  ناتسرامیب  یرادرهش - یوربور  رصع -  یلو  نابایخ   - رایرهش رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65226041-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65223257-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق قبط   قبط تبوطر   تبوطر وو   امد   امد گنیروتینام   گنیروتینام تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3434

رورس رورس قاتا   قاتا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3535
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام ینف و  داهنشیپ  تسویپ و  قبط  زاین  دروم  یالاک.دشاب  یم  هباشم  هدشدراو  دک  ناریا  نوتربیلاه  تاعطق   0130357 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپ  هناگادج 

1101093985008703 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   PNF یتراجت مان   UBOARD WIRELESS لدم دنمشوه  درب  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   PNF یتراجت مان   UBOARD WIRE لدم دنمشوه  درب  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   PNF یتراجت مان   ACE BOARD لدم دنمشوه  درب  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   PNF یتراجت مان   DUOPEN لدم دنمشوه  درب  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

داگراساپ تراجت  رتخا  هدننک  هضرع  عجرم   IQ BOARD یتراجت مان   LT لدم دنمشوه  درب  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ و  قبط  زاین  دروم  یالاک.دشاب  یم  هباشم  هدشدراو  دک  ناریا  نوتربیلاه  تاعطق   0130357 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوتربیلاه نوتربیلاه تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3636
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ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  حرش  هب  سا  یپ  ویقاتا  قیرح ) نالعا   ) یطیحم شیاپ  گنیروتینام  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050278000022 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FCW لدم یراوید  فراعتم  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  حرش  هب  سا  یپ  ویقاتا  قیرح ) نالعا   ) یطیحم شیاپ  گنیروتینام  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815838173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  راهب  هچوک  شب  نارادساپ  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33363088-011  ، 3336353-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33368622-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتارنژ لنپ  لرتنک  یکدی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005952 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناینب راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   THERMOSTAT یتراجت مان   E5EK لدم یتعنص  تاتسومرت  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لاطبا  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83764959-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( قیرح قیرح نالعا   نالعا  ) ) یطیحم یطیحم شیاپ   شیاپ گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

روتارنژ روتارنژ لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک یکدی   یکدی ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LHD CABLE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001096 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   THERMOCABLE هدنزاس عجرم   THERMOCABLE یتراجت مان  یرتم  رادقم  نتراک   f1068 لدم  LHD یترارح یلباک  روتکتد  الاک :  مان 
سرگاز روانف  نایاش 
رتم 400 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1266-PHD-15260-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   P/F FIRE EXTINGUISHING SYSTEM نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LHDLHD  یترارح یترارح یلباک   یلباک روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3939

P/F FIRE EXTINGUISHING SYSTEMP/F FIRE EXTINGUISHING SYSTEM  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ریدغ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

flame detectot تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
r type:qra2\

1101096946000112 زاین :  هرامش 
ریدغ یمیشورتپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سای تراجت  نسرا  هدننک  هضرع  عجرم   FLAME DETECTOR یتراجت مان   C7076F1014 لدم دود  زاگ و  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم دات  دروم  ناملآ  سنمیز  لانیجروا  تسیابیم  الاک  نمض  رد  ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1466963143 یتسپ :  دک  کی ،  کالپ  راشبآ ،  هچوک  قفش ،  نابایخ  ایرد ،  راولب  برغ ، )  ) سدق کرهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41791000-021  ، 4179100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41791000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F:FIRE & GAS DETECTION SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SUPPLIER: GENERAL MONITORS CO

1101097847000454 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   CALGAZ یتراجت مان   Lit 103 تیفرظ  6D لدم نویساربیلاک  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هدهاشم  تسویپ  یاه  لیاف  رد  ار  مالعتسا  رد  تکرش  تامازلا  اضاقت و  لماک  قیقد و  حرش  افطل  هدش  جرد  دک  ناریا  ندوب  هباشم  لیلدب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312233-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

flame detectot \r type:qra2flame detectot \r type:qra2 ناونع : : ناونع 4141

P/F:FIRE & GAS DETECTION SYSTEM SUPPLIER: GENERAL MONITORS COP/F:FIRE & GAS DETECTION SYSTEM SUPPLIER: GENERAL MONITORS CO ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 124 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qm2crxxzttazd?user=37505&ntc=6155280
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6155280?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lpx8eghkpzfz3?user=37505&ntc=6155393
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6155393?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ع)  ) داجس ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092070000206 زاین :  هرامش 

رایرهش داجس ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راکانب نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SENS هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SENS یتراجت مان   AFI لدم قیرح  افطا  امد  دود و  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تکرش  یاضمارهم  اب  یمومع  طیارشو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  زیهجت  تهج  دیرخ 

3351646361 یتسپ :  دک  ع ، )  ) داجس ماما  ناتسرامیب  یرادرهش - یوربور  رصع -  یلو  نابایخ   - رایرهش رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65226041-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65223257-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا امد   امد وو   دود   دود روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا - یناشن شتآ  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000357 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دود روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 122 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

ترارح روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

قیرح افطا  متسیس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
ریژآ الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

قیرح مالعا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
نبرک دیسکونوم  الاک :  مان 

رتیل 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  هارمه و  نفلت  نداد  .روتکاف  سنج و  نتفرگ  زا  دعب  هام  رثکادح 2  هیوست.تسا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .دشاب  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هنومن  و 

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینمیا ینمیا -- یناشن یناشن شتآ   شتآ تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000009000182 زاین :  هرامش 

ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
نمیا هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GIELLE هدنزاس عجرم   GIELLE یتراجت مان   hfc-227ea لدم  fm200 کیتاموتا قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

سراپ میلقا  نازاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تمیق  زا  لبق  تسیاب  یم  مرتحم  ناگدننک  نیمات  یتسویپ ، کرادم  قبط  دانسا  هنازخ  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنروآ لمع  هب  دیدزاب  هژورپ  لحم  زا  یلبق  یگنهامه  اب  هعلاطم و  ار  یتسویپ  کرادم  هناماس ،

 : یتسپ دک  یرادا و ،  روما  لک  هرادا  یئاراد  یداصتقاروما و  ترازو  لیفارساروص - خ   - نویامه باب  خ   - ینیمخ ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114963661

39902942-021  ، 39902930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967709-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور تخادرپ.ددرگیم 75 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  یت  یآ  مزاول  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000646 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   mm 800 قمع  U 42 کر الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  باهش  سراپ  یتراجت  مان   SR 4260 لدم هجرد  صیخشت 360  هیواز  اب  ویوورکیام  یتکرح  روسنس  اب  راکور  یفقس  دنمشوه  روتکتد  الاک :  مان 
باهش سراپ  پمال  هدنزاس  عجرم  باهش  سراپ  پمال 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   NITGEN هدنزاس عجرم   NAC-5000 لدم دک  تراک و  تشگنا و  رثا  ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
وتکادام دنمشوه  هناماس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسنس روسنس اباب   راکور   راکور یفقس   یفقس دنمشوه   دنمشوه روتکتد   روتکتد تراک -  -  تراک وو   تشگنا   تشگنا رثا   رثا ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو   بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد  -  - UU  4242 کرکر   ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا - یناشن شتآ  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000356 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یترارح مواقم  لباک  الاک :  مان 

رتم 1,000 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

راد هوزر  قرب  هلول  الاک :  مان 
رتم 1,000 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
یقرب لیاسو  تسب  الاک :  مان 

ددع 900 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

یموینیمولآ یطوق  الاک :  مان 
ددع 235 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  هارمه و  نفلت  نداد  .روتکاف  سنج و  نتفرگ  زا  دعب  هام  رثکادح 2  هیوست.تسا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .دشاب  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا 

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینمیا ینمیا -- یناشن یناشن شتآ   شتآ تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 4747
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  الاک و  ملق  لماش 1 اضاقت  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - DRAGER روتکیتد زاگ  زکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپ  هطوبرم  گولاتاک  هارمه 

1101096783000595 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ینف و هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   DRAGER هدنزاس عجرم  لدم 4544150  زاگ  تشن  مالعا  دربراک  یمس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 
مامت نارهت  یسدنهم 

ددع 17 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گولاتاک هارمه  هب  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  الاک و  ملق  لماش 1 اضاقت  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - DRAGER روتکیتد زاگ  زکدی  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اضاقت تسویپ  رد  یلیمکت  تاعالطا.ددرگ  تسویپ  هطوبرم 

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316470-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DRAGERDRAGER روتکیتد   روتکیتد زاگ   زاگ زکدی   زکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4848
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب ناتسا  تخاس  ریز  تاطابترا  زکارم  یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002314 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگ  راب  هناماس  رد  سپس  ددرگ و  اضما  رهم و  هعلاطم و  همیمض  کرادم  .دشاب  یم  یمازلا  اتفا  ای  ناتسا  لک  تسارح  زا  زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش هتفرگ  سامت  یرادا  تاعاس  رد  یولع 07733442140  یاقا  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33453206-077  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6155673P/F YOKOGAWA DISTRIBUTION CONTROL SYSTEM(22 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6156402( قیرح نالعا   ) یطیحم شیاپ  گنیروتینام  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 22)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3535   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتظافح یتظافح وو   ینمیا   ینمیا یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تلود یادهش  یلزنا  ردنب  نارگراک  تراهم  اقترا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خیرات 1404/5/20 دیسر  رس  هب  یمالسا  هنازخ  دانسا  تکراشم  قاروا  لحم  زا  زکرم  زاین  دروم  یفرصم  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004966000001 زاین :  هرامش 

تلود یادهش  یلزنا  ردنب  نارگراک  تراهم  اقترا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
.تسا هدیدرگ  جرد  زاین  دروم  یاهالاک  دادعت  تاصخشم و  تسویپ  فا  ید  یپ  لیاف  رد  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
ددع  43 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک  مان 
هقلح  دادعت 30  قرب  بسچ 
ددع  دادعت 2  دیهان  یرپسا 

ددع  دادعت 10  نوگرآ  لوسپک  ژراش 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4333179355 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  یتعنص  کرهش  - ییایرد یورین  یوربور  - دور نسح  - یلزنا ردنب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44555844-013  ، 4445244-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44405244-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..و ..و نوگرآ   نوگرآ لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش دیهان   - - دیهان یرپسا   یرپسا قرب   - - قرب بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 5050
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ناوال هقطنم  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوال هقطنم   60Mbps تیفرظ اب  تنرتنیا  دناب  یانهپ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000637 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هرتمزیر لودج  حرش  هب  1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد .ددرگ  یراذگراب  داتس  هناماس  رد  جرد و  خرن  داهنشیپ  گرب  هطوبرم و  لودج  رد  صلاخان  تروص  هب  اه  تمیق  ءاضماو ؛ رهم  تاحفص  مامت  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  نفلت 021-23945024  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص 

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945024-021  ، 23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

6060 MbpsMbps تیفرظ   تیفرظ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5151

لاتیجید لاتیجید یتارباخم   یتارباخم رتیپیر   رتیپیر ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسا هدیدرگ  تسویپ  تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  تیک  ریپیر  ملق   8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202001130 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HYTRA هدنزاس عجرم   HYTRA یتراجت مان   RD98X لدم  MHz 174-136 سناکرف لاتیجید  یتارباخم  رتیپیر  الاک :  مان 
میعز کینورتکلا  عیانص 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/02/19 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  دنلزوین  هدنزاس  روشک   TAIT هدنزاس عجرم   TAIT یتراجت مان   TB9100 لدم  MHz 174-136 سناکرف  P25 لاتیجید یتارباخم  رتیپیر  الاک :  مان 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/02/19 زاین :  خیرات 

ایناپسا هدنزاس  روشک   TELTRONIC هدنزاس عجرم   TELTRONIC یتراجت مان   DT- 410 لدم  MHz 370-350 سناکرف لاتیجید  یتارباخم  رتیپیر  الاک :  مان 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/05/25 زاین :  خیرات 

سیئوس هدنزاس  روشک   COMLAB هدنزاس عجرم   COMLAB یتراجت مان   MU-U-x-0 لدم  MHz 470-465 سناکرف  Master Unit Tetra رتیپیر الاک :  مان 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/03/23 زاین :  خیرات 

سیئوس هدنزاس  روشک   COMLAB هدنزاس عجرم   COMLAB یتراجت مان   RU-G-0-2 لدم  MHz 470-380 سناکرف  Remote UnitTetra رتیپیر الاک :  مان 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/03/22 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  میعز  کینورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم  میعز  یتراجت  مان   ZFROS لدم  MHz 2700-88 سناکرف لاتیجید  یتارباخم  رتیپیر  الاک :  مان 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/03/29 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  میعز  کینورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم  میعز  یتراجت  مان   FRU لدم  MHz 470-380 سناکرف لاتیجید  یتارباخم  رتیپیر  الاک :  مان 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/03/29 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   HYTRA هدنزاس عجرم   HYTERA یتراجت مان   RD625 لدم  VHF:136-174 MHz سناکرف لاتیجید  یتارباخم  رتیپیر  الاک :  مان 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/03/29 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاع تیفیک  اب  الاک   ، تسویپ PDF یاهلیاف ربارب  زیربت  نکسم  کناب  رهشرذآ  هبعش  لاعفریغ  هکبش  یقرب و  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003636000041 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا یروانف  لک  هرادا  طسوت  یجنس  تلاصا  تست و  اب  ( دوش هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاهلیاف  افطل   ) هدش تسویپ   PDF یاهلیاف ربارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  ، کناب

5137655198 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  یناقاخ  یوربور خ  ماما  زیربت خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35299258-041  ، 35299257-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35573552-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاع یلاع تیفیک   تیفیک اباب   الاک   الاک  ، ، تسویپ تسویپ PDFPDF یاهلیاف یاهلیاف ربارب   ربارب زیربت   زیربت نکسم   نکسم کناب   کناب رهشرذآ   رهشرذآ هبعش   هبعش لاعفریغ   لاعفریغ هکبش   هکبش وو   یقرب   یقرب تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لنپ چپ  هکبش و  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000450 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 32   CISCO SG 360-10-P لدم هکبش  چیئوس  - 
ددع دادعت 2   CISCO C3850-24SS:2 لدم هکبش  چیئوس 

ددع لنپ 20  چپ 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  54 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکرسیوت ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

tenda 16-port 10/100 desktop switch هکبش چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093812000093 زاین :  هرامش 

ناکرسیوت ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رترب رازفا  تخس  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   port fast-16 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  هلاسکی ،  لقادح  ربتعم  یتناراگ  اب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6581663335 یتسپ :  دک  ریت ،  تشادهب 7 زکرم  دیشرف  نادیم  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34923442-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34922400-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لنپ لنپ چپچپ   وو   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5454

tenda 16 -port 10/100  desk top switchtenda 16 -port 10/100  desk top switch هکبش   هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 5555
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هیارا  ینف  تاصخشم  قبط  لوژام  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090994000024 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 9300 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هکبش  طابترا  لوژام  الاک :  مان 
سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یم  هباشم  عون  زا  یباختنا  یاهدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دوجوم  یتسویپ  لیاف  رد  دیرخ  طیارش  ریاس  هارمه  هب  ینف  یاه  هصخشم 
دیئامرف 041-31771027 لصاح  سامت  لیذ  هرامش  اب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد 

دک مولع ،  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  (ع -) اضر ماما  ناتسرامیب  یوربور  تشگلگ -  نابایخ  یدازآ -  نابایخ   - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5165665931 یتسپ : 

33357283-041  ، 33355921-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33359680-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هیارا   هیارا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لوژام   لوژام وو   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5656
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ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم حرش  هب  ناردنزام  ناتسا  بعش  یعامتجا و  نیمات  لک  هرادا  سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  کر  شیارآ  یزاس و  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101050278000021 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دحاو 29 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  یتساوخرد  تادنتسم  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف  لوئسم  سامت  هرامش 

یشیرق سدنهم  یاقآ   09113520783

4815838173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  راهب  هچوک  شب  نارادساپ  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33363088-011  ، 3336353-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33368622-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشم تاصخشم حرش   حرش هبهب   ناردنزام   ناردنزام ناتسا   ناتسا بعش   بعش وو   یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات لکلک   هرادا   هرادا ساسا   یپیپ   ویوی   وو   رورس   رورس قاتا   قاتا کرکر   شیارآ   شیارآ وو   یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

5757
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نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هعجارم  تسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000478 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) داجس ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092070000205 زاین :  هرامش 

رایرهش داجس ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگن فرژ  یایوپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   EPJ BILGISAYAR یتراجت مان   DSLAM5616 هنایار هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  رایرهش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  تهج  زیهجت.دشاب  یم  یمازلا  تکرش  یاضما  رهم  اب  یمومع  طیارشو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط 

3351646361 یتسپ :  دک  ع ، )  ) داجس ماما  ناتسرامیب  یرادرهش - یوربور  رصع -  یلو  نابایخ   - رایرهش رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65226041-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65223257-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5858

هنایار هنایار هکبش   هکبش لدبم   لدبم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکف 26205036 تسیمازلا /  تسویپ  روتکاف  شیپ  لاسرا  هدش /  تسویپ  تاصخشم  قبط  هکبش / ...  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000714 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BK835A لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات تهج  هنومن  لاسرا  دشاب /  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ییاج  هباج  لاسرا و  هنیزه  دشاب /  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یغورف 75358223 تسیمازلا / 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6060
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  مادک  ره  نوسکیرا   elv33 / tmu یتارباخم تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 
1101093823000432 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   FAT-60-3516A-FXO لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  دربراک   FXO هعطق تراک  الاک :  مان 

کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع کی  مادک  ره  نوسکیرا   elv33 / tmu یتارباخم تراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

elv33 / tmuelv33 / tmu  یتارباخم یتارباخم تراک   تراک ناونع : : ناونع 6161
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  حرشب  هدشرکذ  دراوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000539 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بسن یمساق  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP LINK هدنزاس عجرم   MR200 لدم هنایار  هکبش  سلریاو  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگ  تمیق  هناگادج  تروصبدراوم  تسا  رکذ  هب  مزال.تسویپ  تسیل  حرشب  هدشرکذ  دراوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33325106-013  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش سلریاو   سلریاو مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 6262
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کلخن برس  یندعم  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلا 13 حبص  تعاس 9  زا  یوضر 09138703972  مثیم  دیس  یاقآ  اب  یگنهامه 

1101094933000022 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  کلخن  برس  یندعم  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24TC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
شیاپ یلیر  تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   D-LINK هدنزاس عجرم   DES-1008A لدم تروپ  هنایار 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نیئان رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلا 13 حبص  تعاس 9  زا  یوضر 09138703972  مثیم  دیس  یاقآ  اب  یگنهامه 

8368156111 یتسپ :  دک  کلخن ،  برس  یندعم  عمتجم  - کرانا - نیئان - ناهفصا نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46294001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46294595-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6363
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کلخن برس  یندعم  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تسویپ  دانسا  قباطم  یتارباخم  هکبش و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر 09138703972 مثیم  دیس  یاقآ  اب  یگنهامه 

1101094933000023 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  کلخن  برس  یندعم  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK یتراجت مان   NET METAL 5 لدم  GHz 5/8 سناکرف سلریاو  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
نیدار جوم  ناروآون 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

شلیشوبا نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   TP LINK یتراجت مان   TL-WR740N لدم هکبش  تنیوپ  سسکا  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL36YO07 لدم  m 2 لوط  FSTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نیئان رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا تسویپ  دانسا  قباطم  یتارباخم  هکبش و  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یوضر 09138703972 مثیم  دیس  یاقآ  اب  یگنهامه 

8368156111 یتسپ :  دک  کلخن ،  برس  یندعم  عمتجم  - کرانا - نیئان - ناهفصا نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46294001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46294595-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464
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یسانشاوه هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003059000015 زاین :  هرامش 

یسانشاوه هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3750G-48TS-S لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یم  فذح  رظن  دروم  هدننک  تکرش  تامازلا  تیاعر  مدع  تروص  رد  ددرگ  تیاعر  تامازلا  تسیل  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب  یم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  نارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  ( 2

 . دوش لصاح  سامت  یرجنس  سدنهم  یاقآ  هرامش 09129532918  اب  لاوس  ای  ماهبا  هنوگ  ره  تروص  رد  ( 3

1497713611 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  هدکشهوژپ  راولب  برغ  تمه  نابوتا  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44580668-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787670-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا تلادع  ناوید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EMC هکبش تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004836000147 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   NC364T لدم رورس  تروپ  هکبش 4  تراک  الاک :  مان 

ددع 21 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  فذح  دهدن  ششوپ  ار  هدش  جرد  تاصخشم  نیع  هک  اهتمیق  مالعا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4114143716 یتسپ :  دک  یربخم ،  یراتس خ  دیهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   4848 لانرتنیا   لانرتنیا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6565

EMCEMC  هکبش هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 6666
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نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میتروف یتناراگ  اب  تیاب -  اگیگ   ssd 240 گیگ  - مر 4   - core i3 7167u تاصخشم لقادح  اب  تنیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000377 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  امیت  ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  امیت  ناروف  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   Ei340U لدم  Easy i3 رتویپماک ینیم  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هقطنم قرب  تکرش   IT رتفد لیوحت  لحمدشابیم  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  یلم و  هسانش  ای  یلم  دک  یاراد  یمسر  روتکاف  هئارا  هب  مزلم  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمرادیرخ ینف  داتو  لیوحتزا  سپ  یراک  هام  ود  رثکادح  تخادرپ ، نامز  تدم.تسا  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه.تسا  نارهت  یا 

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا تلادع  ناوید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EMc--32G تروپ هکبش 2  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004836000148 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP رورس  NC550SFP لدم تروپ  هکبش 2  تراک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  فذح  دهدن  ششوپ  ار  هدش  جرد  تاصخشم  نیع  هک  اهتمیق  مالعا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4114143716 یتسپ :  دک  یربخم ،  یراتس خ  دیهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میتروف میتروف یتناراگ   یتناراگ اباب   تیاب -  -  تیاب اگیگ   اگیگ   ssd 240ssd 240 گیگ   - - گیگ مرمر  44    - - core i3 7167ucore i3 7167u تاصخشم   تاصخشم لقادح   لقادح اباب   تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 6767

EMc- -32GEMc- -32G تروپ   تروپ   22 هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 6868
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نادمه ناتسا  رد  نینماف  ناتسرهش  نسح  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093194000069 زاین :  هرامش 

نینماف نسح  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   SITECOM یتراجت مان   WL-346 لدم تروپ  هکبش 4  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نینماف رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام 401 دنفسا  روتکاف  هجو  تخادرپ  هدنشورف - هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  تسیل - تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6561845513 یتسپ :  دک  (ع ، ) نسح ماما  ناتسرامیب  حتفم  نابایخ  نینماف  ناتسسرهش  نادمه  ناتسا  نینماف ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36828052-081  ، 36826049-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36826047-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 6969

تسویپ تسویپ   data sheetdata sheet قباطم   قباطم   CPUCPU  یکدی یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ  data sheet قباطم  CPU یکدی تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001191 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوت نایامزآ  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   WECON یتراجت مان   in 10/2 زیاس  LEVL-102A لدم  HMI یسمل رگشیامن  لنپ  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

یار ورین  نیبم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CIMON یتراجت مان   CM2-BP32ADRA-R لدم  I/O اب  PLC یتعنص نویساموتا   CPU لوژام الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KEBO یتراجت مان   SDR-2KVA لدم  W 220 ناوت  AC هیذغت عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BK835A لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
یروانف هدننک  هضرع  عجرم  اسآ  یار  نامیلس  نیون  یاه  یروانف  هدنزاس  عجرم   Aban 400 لدم  RTU GSM and GPRS لکتورپ لدبم  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

اسآ یار  نامیلس  نیون  یاه 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
یئولنیسح شرآ  هدننک  هضرع  عجرم   PT-100 لدم یلاتیجید  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

اکرآ یناگرزاب  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MAGNETROL یتراجت مان  یتعنص  رتیمسنارت   LVDT یطابترا لوژام  الاک :  مان 
تعنص ناینب 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  هکبش (  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005454000011 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  تسویپ  هب  یمومع  طیارش  ینف و  تاصخشم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  یمومع  طیارش  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413685541 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  لاناک  زا  رتالاب  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33241139-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241132-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشابیم .  دوجوم  تسویپ  رد  رظن  دروم  یالاک  حرش  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یرابجا  یتسویپ 

1101001197000098 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   7901BRA3 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابجا یتسویپ  تسیل  قبط  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشابیم .  دوجوم  تسویپ  رد  رظن  دروم  یالاک  حرش  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

5715789874 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  رامع  شبن خ  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33452950-044  ، 33450580-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33455951-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هکبش (  (  هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7171

هکبش هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب   ctc زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  26 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000220 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   REGIN یتراجت مان   FLS 304 لدم گولانآ  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 26 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گولانآ گولانآ یبد   یبد چوس   چوس ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  ضایب  دابآ ـ  تنج  یاههاگتسیا  لصافدحریسم  یرونربیفو  قرب  لباکرتمولیک  یزاسهب 4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000219 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتمولیک 4 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف وو   قرب   قرب لباک   لباک رتمولیک   رتمولیک   44 یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارلهد نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  .  LHG5 کیتورکیم نتنآ  هاگتسد  کی  کنیل DWR-M920 و  ید  لدم   4G-LTE مدوم هاگتسد  هس  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ همیمض 

1101091010000061 زاین :  هرامش 
نارلهد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

نارای تعنص  مکحم  هدننک  هضرع  عجرم   DLINK یتراجت مان   U2520 لدم هنایار  مدوم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نارلهد رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارک ددرگ .  همیمض  روتکاف  شیپ  .  LHG5 کیتورکیم نتنآ  هاگتسد  کی  کنیل DWR-M920 و  ید  لدم   4G-LTE مدوم هاگتسد  هس  دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیم ماجنا  تروص  هتفه  ود  زا  رتمک  روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ   . هدنشورف هدهعب  لمح 

6981843665 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  یروهمج  نابایخ  نارلهد  نارلهد ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33724446-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33724446-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6155198PLC متسیس یلرتنک  یجورخ و  یدورو و  هحفص 22)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یئانب6155357 ریز  روما  هورگراک  یعیمجت  یهاگتسد و  نیب  تامالعتسا  هحفص 14)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار6155399 هکبش  تروپ  هکبش 10  اتید  چیئوس  نیبرود  - هحفص 67)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6155808IP لوسنک  KVM هحفص 22)چیئوس یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یموب6155830 (UTM  ) تادیدهت هچراپکی  متسیس  هحفص 14)لاوریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتیرویکس6155846 سنزیب  نوز  یتیورگ  ردنفید  تیب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 14)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیبرود6155932 لک  یارب  هکبش  تحت  دیدج  رتسب  رد  اه  نیبرود  یزاس  هدامآ  یارب   cat6 یشک لباک 
دیلوت طخ  رد  دوجوم  یاه 

هحفص 67) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتظافح6156144 ینمیا و  یاهمتسیس  هحفص 30)یرادهگن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

LHG5LHG5 کیتورکیم   کیتورکیم نتنآ   نتنآ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو     DWR-M920DWR-M920 کنیل   کنیل یدید   لدم   لدم   44G-LTEG-LTE  مدوم مدوم هاگتسد   هاگتسد هسهس   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هلاس6156410 کی  سنسیال  هارمه  هب  ( هکبش لاوریاف   ) بو یتروف  هاگتسد  یدنبرکیپ  بصن و  دیرخ ،
SFP لوژام و 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیربت یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش  LED رگشیامن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094922000040 زاین :  هرامش 

زیربت یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یدئاق اضرمالغ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TOP LED هدنزاس عجرم   P25 لدم  1/792x1/152 m داعبا یرهش   LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم دوجوم  اهتسویپ  رد  یتساوخرد  طیارش  هیلک  یلو  هدوب  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5174745569 یتسپ :  دک  اه ،  هنایاپ  نامزاس  رطاخنامیلس  نابایخ  یاهتنا  ناحیروبا  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34785400-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34785005-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرهش یرهش   LEDLED  رگشیامن رگشیامن ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم یسرجوین 2 ، درالب  ، یلدوت ، خیم لگ  ، ینمیا هکشب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000205 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  نلیتا  یلپ  سنج   450x600x1050 mm زیاس یکیفارت  ینمیا و  هکشب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرتم یسرجوین 2 ، درالب  ، یلدوت ، خیم لگ  ، ینمیا هکشب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هجوت  اب  جرک  یرادرهش  5 هقطنم حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  بصن  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095662000028 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  هجوت  اب  جرک  یرادرهش  5 هقطنم حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  بصن  ارجا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3198777835 یتسپ :  دک  جنپ ،  هقطنم  یرادرهش  هر - )  ) ینیمخ یفطصم  شبن  - یدادح راولب  - رهشلگ - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34679023-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34679023-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم 22 یسرجوین   یسرجوین ،، درالب درالب  ، ، یلدوت یلدوت ،، خیم خیم لگلگ   ،، ینمیا ینمیا هکشب   هکشب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

تسویپ تسویپ هبهب   هجوت   هجوت اباب   جرک   جرک یرادرهش   یرادرهش 55 هقطنم هقطنم حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هجوت  اب  جرک  یرادرهش  5 هقطنم حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  بصن  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095662000028 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  هجوت  اب  جرک  یرادرهش  5 هقطنم حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  بصن  ارجا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3198777835 یتسپ :  دک  جنپ ،  هقطنم  یرادرهش  هر - )  ) ینیمخ یفطصم  شبن  - یدادح راولب  - رهشلگ - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34679023-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34679023-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یتسویپ 1840  تاصخشم  قبط  هتخاس  شیپ  ینتب  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دش دهاوخن  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000314 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسزوخ نتب  داینب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  cm 30 عافترا  cm 50 لوط یلومعم  ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 1,840 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  رابنا  ات  هدش  یرادیرخ  یالاک  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

یراک زور  یط 30  هطوبرم  سانشراک  دات  لاسرا و  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتخاس هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب لودج   لودج ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود بابح  ددع  جنپ  یریوصت و  تراظن  نیبرود  هاگتسد  شش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000307 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ خساپ  تسویپ  اهنآ  ریوصت  لیمکت و  تسویپ  یاه  هگرب  ًامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالگ ربیاف  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000154 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251631-071  ، 52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود بابح   بابح وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

سالگ سالگ ربیاف   ربیاف هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریذپ بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  تهج  مئالع  ولبات و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000308 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میوج دابآ -  روصنم  فداصت  رپ  روحم  عفر  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000156 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251631-071  ، 52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریذپ ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

فداصت فداصت رپرپ   روحم   روحم عفر   عفر غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت قرش  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یدالوف  چناپ  لور  یقرب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003190000050 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  قرش  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یدالوف  چناپ  لور  یقرب  هرکرک  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1617946861 یتسپ :  دک  یدمحم ،  نارادرب  هچوک  یادتبا  (ع ) نیسح ماما  دجسم  بنج  (ع ) نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77507393-021  ، 77609011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77538982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک برغ  هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوتسیب راخب  هاگورین  بایزلف  یسرزاب  یاه  تیگ  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، نیمات ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001576000058 زاین :  هرامش 

( ماع یماهس   ) روشک برغ  هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد   PDF لیاف تروص  هب  یتساوخرد  کرادم  هارمه  هب  هدرک و  اضما  رهم و  هعلاطم ، زا  سپ  ار  هدش  یراذگراب  کرادم  دانسا و  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن

6714631387 یتسپ :  دک   ، 3 رثوک یوک  یبونج –  رثوک  نابایخ  هاگتسیا 3 ،  - 2 زاف نایگنهرف  هاشنامرک –  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233320-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34233320-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راخب راخب هاگورین   هاگورین بایزلف   بایزلف یسرزاب   یسرزاب یاه   یاه تیگ   تیگ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسین رظندم  یباختنا  دک  ناریا  + تسویپ تسیل  قباطم  + نیبرود بصن 20  دیرخ و  لماش  هتسبرادم  نیبرود  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003106000171 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 
نامز تراجت  نیرفآ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   MX-OPT14-L22 لدم هتسبرادم  نیبرود  صوصخم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم تسیل و  تسین + رظندم  یباختنا  دک  ناریا  + تسویپ تسیل  قباطم  + نیبرود بصن 20  دیرخ و  لماش  هتسبرادم  نیبرود  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  هعلاطم و  امتح  تسویپ 

7137673548 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  لک  یرتسگداد  ءادهش - نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220470-071  ، 32220369-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220369-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سبط یرون  ربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002313 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7134 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک.دوش  هعجارم  تسویپ  هب  زاین  زا  عالطا  تهج  ** تسا هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  تسیل  یراذگراب  لیمکت و  هب  طونم  ، یداهنشیپ تمیق  لوبق.دشابیم 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32214471-056  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود   2020 بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ لماش   لماش هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8787

سبط سبط یرون   یرون ربیف   ربیف هنایاپ   هنایاپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتعنص  یاه  حرط  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  رد  یتساوخرد  یاهالاک  کالم و  هدوب و  یضرف  یباختنا  دک  نیبرود ،  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095405000106 زاین :  هرامش 

ناریا یتعنص  یاهحرط  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رحس یاشوک  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ANTAIRA هدنزاس عجرم   LNP-1002GN-T لدم هنایار  هکبش  تروپ  هکبش 10  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، دشاب روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  وضع   ، دشاب روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  کی  هبتر  یاراد  دنشاب ،  یداصتقا  دک  یاراد  دیاب  اه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هتشاد  تیوضع  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاسرد  دشاب ،  یا  هنایار  یاه  هزوح  یمامت  رد  اتفا  هناورپ  یاراد 

1998837711 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  نایک 13  نابایخ  جاک  نادیم  هب  هدیسرن  دابآ  تداعس  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

29181508-021  ، 29181551-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22060409-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  جومروخ  یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002311 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
یتشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضما و رهم و  ، لیمکت ار  یاهتسویپ  هیلک  افطل  ، جومروخ زکرم  زاین  دروم  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم دیرخ  طقف  .دوش  هتفرگ  سامت  یرادا  نامز  رد  هرامش 07733442140  هب  یولع  یاقآ  اب  یگنهامه.دامن  یراذگ  راب  هناماس  رد  هدومن و 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33453206-077  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش تروپ   تروپ   1010 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس نیبرود   - - نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8989

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط جومروخ   جومروخ یرون   یرون ربیف   ربیف هنایاپ   هنایاپ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مج یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002310 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-7411 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضما و رهم و  لیمکت ، ار  یاهتسویپ  هیلک  افطل  مج ،  زکرم  زاین  دروم  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یرادا  نامز  رد  هرامش 07733442140  هب  یولع  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهح  .دامن  یراذگ  راب  هناماس  رد  هدومن و 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33453206-077  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه ناتسا  هپس  کناب  بعش  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001585000013 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لامعا  تمیق  رد  اه  هنیزه  هیلک  ددرگ و  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  ینف  تاصتخم  ترارقم و  هیلک  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516673351 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  دیشر  هجاوخ  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32526921-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32525375-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مجمج یرون   یرون ربیف   ربیف هنایاپ   هنایاپ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9191

نادمه نادمه ناتسا   ناتسا هپس   هپس کناب   کناب بعش   بعش تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030012000133 زاین :  هرامش 

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  90 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818674731 یتسپ :  دک  نراق ،  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329006-011  ، 33302807-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیابرذآ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیلوت طخ  رد  دوجوم  یاه  نیبرود  لک  یارب  هکبش  تحت  دیدج  رتسب  رد  اه  نیبرود  یزاس  هدامآ  یارب   cat6 یشک لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093266001054 زاین :  هرامش 

ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

رتم 2130 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 9393

دیلوت دیلوت طخطخ   ردرد   دوجوم   دوجوم یاه   یاه نیبرود   نیبرود لکلک   یارب   یارب هکبش   هکبش تحت   تحت دیدج   دیدج رتسب   رتسب ردرد   اهاه   نیبرود   نیبرود یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ یارب   یارب   cat6cat6 یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 9494
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشخرد یاهدادعتسا  زکرم  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030411000057 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رد مالقا  هیقب  / دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یفقس  ماد  نیبرود  نیا 17  بصن  طقف  / دشابیم دوجوم  هاگشناد  رابنا  رد  زاین  دروم  نیبرود  زا 18  نیبرود  دادعت 17  - 

دشابیم همیمض  لیاف  رد  دوجوم  یاه  نیبرود  سکع  / همیمض لیاف 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

نامتخاس  1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا ربتعم  یتناراگ  / ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  / بصن دات و  زا  دعب  زور  تخادرپ 20  / دشابیم یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  / ددرگ لاسرا  ییارجا  نلپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
88989161 یردیح مناخ  ناشخرد  یاهدادعتسا  زکرم  لاصو پ56  زرواشک خ  راولب  هژورپ  سردا  / دشابیم

1417653769 یتسپ :  دک  هقبط 6 ،  نارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633655-021  ، 81633676-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81633664-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناشخرد ناشخرد یاهدادعتسا   یاهدادعتسا زکرم   زکرم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000453 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 70   DS-2CD2T63G2-I8 لدم تلوب  نیبرود  - 
ددع دادعت 12   DS-2DE4425,IW- DE لدم  PTZ نیبرود

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  82 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هناماس  رد  زاین  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  نهآ  هار  سیلپ  یارب  یریوصت  تراظن  متسیس  یکدی  تازیهجت  ملق  3 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000222 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم   Alphatech یتراجت مان   AH 418 لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب نهآ   نهآ هار   هار سیلپ   سیلپ یارب   یارب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 33 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 9797
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ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000331 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ABLC240E-IVM لدم  HD-Analog -AHD یراوید یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رازفا

هاگتسد 19 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ یالاک  تاصخشم  یتسیاب  ناگدنشورف  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دکناریازاودشاب  یم  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . درادن یضارتعا  هنوگچیه  قح  هدنشورفو  ددرگیم  در  هدنشورف  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  دنیامن  زاین  تسویپار 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قبط  یوخ  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، هیهت ، هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000114 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/11/07 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسرتسد تهج  دیامن -  یرازگراب  هناماس  رد  هدش  روهمم  هدش و  لیمکت  تروص  هب  ار  هطوبرم  کرادم  ریاس  ءاهب و  تسرهف  لودج  یتسیاب  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعجارم  هدش  همیمض  یاهلیاف  هب  هژورپ  کرادم  هب 

5737155111 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ساملس  هداج  رتمولیک 8 هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32778023-044  ، 32775019-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32770029-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیبرود6155677 بابح  یریوصت و  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 60)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتظافح6156144 ینمیا و  یاهمتسیس  هحفص 30)یرادهگن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نادمه6155894 ناتسا  هپس  کناب  بعش  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 67)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ینمیا6155707 - یناشن شتآ  هحفص 30)تاموزلم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتارباخم6155987 هکبش و  تازیهجت  هحفص 38)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تافلخت6155187 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هورق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رچلیو ییاپ  ریز   L هلول رچلیو -  ییاپ  ریز  گب -  نیروی  هریگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094085000312 زاین :  هرامش 

هورق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGWS لدم رچلیو  ددرت  لرتنک  یرانک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

هورق رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6661885681 یتسپ :  دک  هورق ،  تشادهب  هکبش  داتس  رویرهش  نابایخ 17  جیسب  نادیم  هورق  هورق ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220151-087  ، 35220157-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220157-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددرت6155445 لرتنک  رازفا  مرن  هحفص 14)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دنمشوه6155786 روتکتد  تراک -  تشگنا و  رثا  ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد   - U 42 کر
روسنس اب  راکور  یفقس 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رچلیو6155836 ییاپ  ریز   L هلول رچلیو -  ییاپ  ریز  گب -  نیروی  هحفص 13)هریگ  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تافلخت6155187 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

رچلیو رچلیو ییاپ   ییاپ ریز   ریز   LL هلول   هلول رچلیو -  -  رچلیو ییاپ   ییاپ ریز   ریز گبگب -  -  نیروی   نیروی هریگ   هریگ ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تافلخت6155187 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهاش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد رد  لیوحت  ددع -  دادعت 11  یچیئوس  هریگتسد  لفق و  نیگنس و  بوچراچ  هارمه  هب  یقاتا  برد  هباشم - دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبارحم  09109786574

1101094209000268 زاین :  هرامش 
دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

ددع 11 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناد 09109786574 رد  لیوحت  ددع -  دادعت 11  یچیئوس  هریگتسد  لفق و  نیگنس و  بوچراچ  هارمه  هب  یقاتا  برد  هباشم - دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبارحم

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51215264-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزلف یزلف سنج   سنج رورس   رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح دض  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000783 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  کناب  یاهب  شسرپ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  تساوخرد  لاطبا  ثعاب  اهب  شسرپ  مرف  رد  رغت  هنوگره 

ددرگ یم  لاطبا  تساوخرد  اهب  شسرپ  مرف  لاسرا  مدع  تروصرد 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911741-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09163413353 ایک :  یدیشمج  یاقآ  سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم  کی  هجرد  یگنرف  تلاوت  تقرس و  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003138 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
نالیگ هوک  نابراس  هدننک  هضرع  عجرم   VT1066 لدم یکیمارس  یگنرف  تلاوت  هساک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست  . دیئامرف مالعا  ینف  تاصخشم  رکذ  اب  ربتعم  تاجناخراک  زا  یناریا و  کی  هجرد  عون  زا  تاحیضوت  اب  قباطم  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32177207-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یزلف6155481 سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 10)رد  قیرح  ( قیرح

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قیرح6155605 افطا  امد  دود و  هحفص 30)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ینمیا6155707 - یناشن شتآ  هحفص 30)تاموزلم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قیرح6155755 ءافطا  مالعا و  هحفص 30)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قیرح6156120 دض  برد  بصن  هحفص 10)هیهت و  قیرح  ( قیرح

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کی6156261 هجرد  یگنرف  تلاوت  تقرس و  دض  هحفص 10)برد  قیرح  ( قیرح

کیکی هجرد   هجرد یگنرف   یگنرف تلاوت   تلاوت وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 103103
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قیرح6156300 ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 10)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6156402( قیرح نالعا   ) یطیحم شیاپ  گنیروتینام  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 22)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام یزادنا  هار  بصن و  .دود  روتکتد  ریذپ .  سردآ  یتکرح  روسنس  یرتاب .  هارمه  ریذپ  سردآ  تقرس  مالعا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دات دروم  یزیر  همانرب  لیوحت و 

1101001064000093 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

امزآ هدننک  هضرع  عجرم  نف  اراک  شرتسگ  امزآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  نتراک   AG-PAL-100-P لدم نکاما  ریگدزد  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 
نف اراک  شرتسگ 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا هار  بصن و  ددع .  6 دود روتکتد  ددع .  ریذپ 18 سردآ  یمشچ )  یتکرح (  روسنس  یرتاب .  هارمه  ریذپ  سردآ  تقرس  مالعا  هاگتسد  3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کناب ناسانشراک  دات  دروم  یزیر  همانرب  لیوحت و  وگنیروتینام 

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6155091LHD یترارح یلباک  هحفص 30)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6155280flame detectot \r type:qra2(30 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ینمیا6155707 - یناشن شتآ  هحفص 30)تاموزلم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دنمشوه6155786 روتکتد  تراک -  تشگنا و  رثا  ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد   - U 42 کر
روسنس اب  راکور  یفقس 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

گنیروتینام گنیروتینام یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن .دود   .دود روتکتد   روتکتد ریذپ .  .  ریذپ سردآ   سردآ یتکرح   یتکرح روسنس   روسنس یرتاب .  .  یرتاب هارمه   هارمه ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ تقرس   تقرس مالعا   مالعا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دات دات دروم   دروم یزیر   یزیر همانرب   همانرب وو   لیوحت   لیوحت

104104
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6155824DRAGER روتکیتد زاگ  زکدی  هحفص 30)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

.دود6156336 روتکتد  ریذپ .  سردآ  یتکرح  روسنس  یرتاب .  هارمه  ریذپ  سردآ  تقرس  مالعا  هاگتسد 
دات دروم  یزیر  همانرب  لیوحت و  گنیروتینام  یزادنا  هار  بصن و 

هحفص 81) روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

.دود6156336 روتکتد  ریذپ .  سردآ  یتکرح  روسنس  یرتاب .  هارمه  ریذپ  سردآ  تقرس  مالعا  هاگتسد 
دات دروم  یزیر  همانرب  لیوحت و  گنیروتینام  یزادنا  هار  بصن و 

هحفص 81) روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED نویزیولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001122 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - ددرگ جرد  یلک  تروصب  مالعتسا  رد  تمیق  هدنرب - مالعا  زا  سپ  زور  لیوحت 15  الاک -  لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  میرک  یسوم  هرامش 09173309240  اب  یگنهامه  هنوگره  تهج 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 105105
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SK15100U لدم جنیا  اونسا 65  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000332 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SK15100U لدم جنیا  اونسا 65  نویزیولت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب ینف  دات  والاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشابیم  یرورض  یداهنشیپ  تمیق  قبط  هناماس  رد  یتسویپ  مالعتسا  یراذگرابو  لیمکتو  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
..دشابیم رودقم  هطوبرم  یلام  روما  طسوت  یتآ ؛  هام  هس  یط  لقادح  هدنرب ) تکرش  هدنیامن  یریگیپ ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SK15100USK15100U  لدم لدم جنیا   جنیا   6565 اونسا   اونسا نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 124 ھحفص 83 
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ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  قباطم   - Camera board-ICP OES 735-0215-0044E78473 نیبرود درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004246000236 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ طیارش  اب  قباطم   - Camera board-ICP OES 735-0215-0044E78473 نیبرود درب  - 

ICP OES- 735 هاگتسد هب  طوبرم 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

تسیل  1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

300 یلخاد 105 -  اب  زاین  تروص  رد  ( - دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ) تسیمازلا یمسر  روتکاف  ندوب  اراد  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - دامرف لصاح  سامت 

 : یتسپ دک  ناریا ،  یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  شواک   کرهش  شواک  راولب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 9  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3365164776

32106000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32106000-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1878/ت ک م ع/7700401350 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

torc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت اب  هارمه  نکسا  زنل  نیبرود  ددع  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هدرپس 436.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 123 ناگرزاب  هرادا  هناخریبد  یتشهب  دیهش  نامتخاس  نارهت  تفن  شیالاپ  تکرش  مق  میدق  هداج  یادتبا  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیبرود6155120 بصن 20  دیرخ و  لماش  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 67)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

Camera board- ICP OES 735-02 15-0044E78473Camera board- ICP OES 735-02 15-0044E78473  نیبرود نیبرود درب   درب ناونع : : ناونع 107107

تازیهجت تازیهجت اباب   هارمه   هارمه نکسا   نکسا رزیل   رزیل نیبرود   نیبرود ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 124 ھحفص 84 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تافلخت6155187 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لنپ6155356 چپ  هکبش و  هحفص 38)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

سبط6155360 یرون  ربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 67)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار6155399 هکبش  تروپ  هکبش 10  اتید  چیئوس  نیبرود  - هحفص 67)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6155554LED هحفص 14)نویزیولت نیبرود  ( نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6155560SK15100U لدم جنیا  اونسا 65  هحفص 14)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیبرود6155677 بابح  یریوصت و  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 60)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6155727 تسیل  قبط  جومروخ  یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  هحفص 67)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مج6155728 یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  هحفص 67)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نادمه6155894 ناتسا  هپس  کناب  بعش  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 67)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 67)نیبرود6155898 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیبرود6155932 لک  یارب  هکبش  تحت  دیدج  رتسب  رد  اه  نیبرود  یزاس  هدامآ  یارب   cat6 یشک لباک 
دیلوت طخ  رد  دوجوم  یاه 

هحفص 67) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناشخرد6156064 یاهدادعتسا  زکرم  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 67)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسب6156074 رادم  هحفص 67)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ساسارب6156132 نهآ  هار  سیلپ  یارب  یریوصت  تراظن  متسیس  یکدی  تازیهجت  ملق  3 دیرخ
مالعتسادانسا

هحفص 67) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6156136 تاصخشمو  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 67)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6156159Camera board-ICP OES 735-0215-0044E78473 نیبرود هحفص 14)درب  نیبرود  ( نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیبرود6156323 یاه  هیاپ  یاه  نویسادنف  یارجا  یتراظن و  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
رهش حطس  یتراظن  یاه 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تازیهجت6156398 اب  هارمه  نکسا  رزیل  نیبرود  ددع  کی  هحفص 14)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کلخن برس  یندعم  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا  1313 یلا حبص   حبص تعاس  99   تعاس زازا     0913870397209138703972 یوضر   یوضر مثیم   مثیم دیس   دیس یاقآ   یاقآ اباب   یگنهامه   یگنهامه تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تسویپ حرش  هب  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلا 13 حبص  تعاس 9  زا  یوضر 09138703972  مثیم  دیس  یاقآ  اب  یگنهامه 

1101094933000021 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  کلخن  برس  یندعم  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   Evo 870 لدم  TB 1 تیفرظ هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   GP380A لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

یئاضر مظاک  هدننک  هضرع  عجرم  مرچ  راید  یتراجت  مان  سوس  لدم  یتنزرب  بات  پل  هنایار  فیک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
نیتم هنایار  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SILICON POWER یتراجت مان   I لدم  GB 32 یرومم شلف  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

EMC یتراجت مان   VNX5400 لدم هنایار  زاس  هریخذ  متسیس  دربراک  دراه  ددع  دادعت 115  هظفحم و  ددع  هارمه 4  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  هعومجم  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 

تس 7 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نیئان رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلا 13 حبص  تعاس 9  زا  یوضر 09138703972  مثیم  دیس  یاقآ  اب  یگنهامه 

8368156111 یتسپ :  دک  کلخن ،  برس  یندعم  عمتجم  - کرانا - نیئان - ناهفصا نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46294001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46294595-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه.دشاب  یم  زایندروم  یرگنهآ  تهج  شوگنیج  لدم  نژیسکا  یرتیل  40 ردنلیس 4 دادعت.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب 

1101091319000159 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سیرد یضترم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KYOTO یتراجت مان   QF-2P لدم  Lit 40 مجح نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  09122091534 اب لاوس  نتشاد  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ رویرهش  دودحم 8 یحارج  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل هیال 5000  نلیتا 3  یلپ  بآ  عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095556000030 زاین :  هرامش 

نادابآ رویرهش  دودحم 8 یحارج  زکرم  هدننک :  رازگرب 
T.P.C یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   cm 166 عافترا  mm 12 تماخض  Lit 5000 تیفرظ  PT2084 یکیتسالپ یبآ  یقفا  داوم  یزاس  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 

ناتسربط کیتسالپ  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  تسپ  هرادا  بنج  نیلکیس )  ) یناقلاط یوک  نادابآ -  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226002-061  ، 53221008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53226002-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمح لمح هنیزه.دشاب   هنیزه.دشاب یمیم   زایندروم   زایندروم یرگنهآ   یرگنهآ تهج   تهج شوگنیج   شوگنیج لدم   لدم نژیسکا   نژیسکا یرتیل   یرتیل 4040 ردنلیس ردنلیس 44 دادعت.دشاب دادعت.دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهعرب   هدهعرب

1 101 10

یرتیل یرتیل   50005000 هیال   هیال نلیتا  33   نلیتا یلپ   یلپ بآبآ   عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ssD A دراهددع 15 دادعتو logitech لدم MK270 دروبیکو سومددع  20 دادعت.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  زایندروم  s650sata لدم Deta128

1101091319000158 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

شیدنا ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8310W لدم لاکیتپا  میس  یب  سوم  میس و  یب  دیلک  هحفص  تس  الاک :  مان 
نطو

تس 20 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق تساوخرد  قبط  افطل.دشاب  یم  یمازلاروتکاف  شیپ.دشابربتعم  یتکرش  یتناراگ  یاراد  تاعطق.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  09122091534 اب لاوس  هنوگره  تروصرد.دوش  یراذگ 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001486000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156311 :: هرازه هرازه :: 1401/11/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنزاش  یترارح  هاگورین  رد  زاس  هریخذ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنزاش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنزاش یترارح  هاگورین  رد  زاس  هریخذ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم 

بوصم 1394  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  کی  هرامش  گربراک  قباطم  نیمضت :  تاحیضوت 
16:00 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتسپ 3813884781 دک  رهم  نامتخاس  یمیجن  دیهش  هچوک  یتعیرش  نابایخ  کارا   ، 3813884781 یتسپ :  دک  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ssD AssD A دراهددع دراهددع 1515 دادعتو دادعتو logitechlogitech لدم لدم MK270MK270 دروبیکو دروبیکو سومددع   سومددع 2020 دادعت.دشاب دادعت.دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   زایندروم   زایندروم s650satas650sata لدم لدم Deta128Deta128

1121 12

یترارح یترارح هاگورین   هاگورین ردرد   زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یوضر6155137 مثیم  دیس  یاقآ  اب  یگنهامه  تسویپ  حرش  هب  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ 
یلا 13 حبص  تعاس 9  زا   09138703972

هحفص 86) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یرگنهآ6155320 تهج  شوگنیج  لدم  نژیسکا  یرتیل  40 ردنلیس 4 دادعت.دشاب یم  هباشمدک  ناریا 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  زایندروم 

هحفص 86) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یرتیل6155329 هیال 5000  نلیتا 3  یلپ  بآ  هحفص 86)عبنم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

سومددع6155550 20 دادعت.دشاب یم  هباشمدک  ناریا 
ssD A دراهددع 15 دادعتو logitech لدم MK270 دروبیکو

.دشاب یم  زایندروم  s650sata لدم Deta128

هحفص 86) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یترارح6156311 هاگورین  رد  زاس  هریخذ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 86)هیهت ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یرتم6155390 یسرجوین 2 ، درالب  ، یلدوت ، خیم لگ  ، ینمیا هکشب  هحفص 60)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091504000204 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، روشک یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  کیتامروفنا  تامدخ  تیحالص  هس  هبتر  لقادح  یاراد  ربتعم  هدننک  نیمأت  / هدنزاس یاهتکرش  هیلکزاروظنم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قبط  راک  عاجرا  دنیارفرد  تکرش  نیمضت  هیهت  قوف و  مالقا  نیمات  ییاناوت  و   ، تفن ترازو  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  دیئات 

یاه مرف  و  ار ،  دوخ  یبتک  یگدامآ  مالعا  یهگآ ، نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح  دیامن  یم  توعد  لایر ) درایلیم  هس  )000/000/000/3  -/ غلبم
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یبایزرا  مرف  رد  جردنم  تادنتسم  کرادم و  ریوصت  و  الاک ) ناگدننک  نیمات  یفیک   ) یبایزرا همانشسرپ  هدش  لیمکت 

دنیامن لاسرا 
تبث تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  دیاب  نارگ  هصقانم  تسا .  هدیدرگ  دیق  تاداهنشیپ  شیاشگو  تاکاپ  لیوحت  خیرات  یعیزوت ،  هصقانم  دانسارد  انمض "

دنیامن  تفایرد  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  مان و 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زوریف یوک  هلال و  هاراهچ  لصافدح  یدازآ  نابایخ  زیربت   ، 5173861995 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   88 دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 124 ھحفص 91 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6296mpdj2gnhx?user=37505&ntc=6155190
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6155190?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتوم  STEP ویارد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000449 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
زمرت یاراد  اتلد  روتوم  رورس  - 

A2-1000W-3R-B
زاف کت 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  یلخاد 4400  نفلت 02634915960  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100940-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباز ناتسرهش  نوماه  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  رب  قبطتنم  امازلا   g10 hp dl380 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090040000080 زاین :  هرامش 

لباز نوماه   یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  اه  زوجم  هئارا  ینف  تاصخشم  رب  قبطتنم  امازلا   g10 hp dl380 رورس دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861748816 یتسپ :  دک  نوماه ،  ناتسرامیب  دیهشداینب _  بنج  یبرغ _  ماس  عطاقت  دنمریه _  نابایخ  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281513-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32281520-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتوم روتوم   STEPSTEP  ویارد ویارد ناونع : : ناونع 115115

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم ربرب   قبطتنم   قبطتنم امازلا   امازلا   g10  hp dl380g10  hp dl380 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16
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هوآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 g9 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  حرشب  تاعطق  عون 

1101005525000016 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هوآ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

وات رتسگ  طابترا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL 380 G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  هناماس  رد  اددجم  هدیسر و  هدننک  تکرش  دات  هب  تسیاب  یم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب new تسیاب یم  یساش  زا  ریغ  هب  مالقا  هیلک 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  یزادنا  هار  لاسرا و  هنیزه 
.دشاب یمازلا  مالقا  هیلک  همان  تنامض  هئارا 

3915164753 یتسپ :  دک  هوآ ،  یرادرهش  یرادا  نامتخاس  - تیالو راولب  - هوآ رهش  - هواس ناتسرهش  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42434805-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42434260-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرشب   حرشب تاعطق   تاعطق عون   عون   g9g9  رورس رورس ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داژنکاپ رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ددرگ  یراذگراب  تسویپ  تسیل  قبط  سانجا  تاصخشم.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090641000009 زاین :  هرامش 

داژنکاپ رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
هنایار دربهار  نیدار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  ددرگ  یراذگراب  تسویپ  تسیل  قبط  سانجا  تاصخشم.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  داژنکاپ  دیهش  کینیلک  یلپ  لیوحت  لحم.دشاب  یم 

8913898934 یتسپ :  دک  یتاره ،  یکشزپ  زکرم  یخرف  نابایخ  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36226200-035  ، 36229681-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36229681-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپ 380 چا  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001279 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ناریا  زاگ  یلم  تکرش   AVL وضع دیاب  امتح  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش  دشابیم .  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 118118

380380 یپیپ   چاچا   رورس   رورس ناونع : : ناونع 1191 19
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هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000513 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 X7460 4P 16G AP SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752740-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل قبط   قبط رورس   رورس ناونع : : ناونع 120120
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیوس  KVW وکسیس 1841و رتور  ، تروپ وکسیس 24-2960 چیوس  ، هاگتسد دادعت 2  هب   HP-G10 رورس دسرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
# یتسویپ تسیل  قبط  هاگتسد  کی  مادکره  زا  تروپ  4

1101001221000275 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهتسویپ ودشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  هیلخت  لمح و  هنیزه  ، ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا  تروصرد  ، دشابیم هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
# دیریگب سامت  یلام  دحاو  اب  طقف  یلام  تاعالطا  هب  زاین  تروصردددرگ  یراذگراب  متسیسردروتکاف  شیپ  اب  هدشءاضماورهمو  لیمکت 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369781-044  ، 33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا تروپ   تروپ چیوس  44 چیوس   KVWKVW  وو 18411841 وکسیس   وکسیس رتور   رتور ،، تروپ تروپ 2424-- 29602960 وکسیس   وکسیس چیوس   چیوس ،، هاگتسد هاگتسد   22 دادعت   دادعت هبهب     HP-G10HP-G10 رورس رورس دسرخ   دسرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
## یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد کیکی   مادکره   مادکره

12 112 1
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نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  اب  تسویپ  ینف  تاصخشم  یواح  مالقا  تسیل  گرب  قباطم  رورس  دراه  ددع  دیرخ 53  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005070000056 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   hp یتراجت مان   cage لدم دراه  یدک  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 53 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لاطبا  صقان  یاه  مالعتسا  یمازلا و  ابش  هرامش  قیقد و  ینف  تاصخشم  یواح  هدش  رهم  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  شریذپ  دات و  دروم  لصا  سانجا  طقف 

1415615453 یتسپ :  دک  باجح ،  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88973057-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا اباب   تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم یواح   یواح مالقا   مالقا تسیل   تسیل گرب   گرب قباطم   قباطم رورس   رورس دراه   دراه ددع   ددع دیرخ  5353   دیرخ ناونع : : ناونع 122122
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نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000078 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم دنلیات  هدنزاس  روشک   DELL هدنزاس عجرم  لانرتنیا  عون   DELL یتراجت مان   7.2K RPM NLSAS 12Gbps لدم  TB 6 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 

هنایار رورس  دربراک  ایشرپ  هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  روهمم و  تسیابیم  امازلا  تسویپ  تسا  زاین  دروم  یمالعا  خیرات  رد  امازلا  الاک  تسا  زاین  دروم  تسویپ  مالقا  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم  ءاهب  مالعتسا  لاطبا  بجوم  هدش  رکذ  تامازلا  تسویپ و  دراوم  تیاعر 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44992731-013  ، 44424701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کسید کسید دراه   دراه ناونع : : : : ناونع 123123
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  هکبش  رورس  اضاقت 3140810361  هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202001132 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL360 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برد لیوحت  رپما  یلیم  میس 20  هس  یلاسرا  یاه  سکع  قبط  رورس  تیاس  هدننک  کنخ  متسیس  راب  چوس 45  رشرپ  یاهومرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کناب لحم 

1101001064000092 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

هنارشیپ هدننک  هضرع  عجرم  هنارشیپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  رلوک  دربراک  لدم 303  ژاتلو  ظفاحم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کناب لحم  برد  لیوحت  رپما  یلیم  میس 20  هس  یلاسرا  یاه  سکع  قبط  رورس  تیاس  هدننک  کنخ  متسیس  راب  چوس 45  رشرپ  یاهومرت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش رورس   رورس ناونع : : ناونع 124124

رورس رورس تیاس   تیاس هدننک   هدننک کنخ   کنخ متسیس   متسیس راب   راب   4545 چوس   چوس رشرپ   رشرپ یاهومرت   یاهومرت ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هطوبرم6155190 تاقلعتم  رورس و  هاگتسد  دیرخ 8  هژورپ  یفیک  یبایزرا  هحفص 90)ناوخارف  رورس  ( رورس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتوم6155203  STEP هحفص 90)ویارد رورس  ( رورس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ینف6155306 تاصخشم  رب  قبطتنم  امازلا   g10 hp dl380 رورس هحفص 90)دیرخ  رورس  ( رورس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6155313 تسیل  قبط  سکپ  رورس  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

.دشاب6155417 یم  هباشم  دک  هحفص 22)ناریا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یزلف6155481 سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 10)رد  قیرح  ( قیرح

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

بعش6155548 یعامتجا و  نیمات  لک  هرادا  سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  کر  شیارآ  یزاس و  درادناتسا 
تسویپ تاصخشم  حرش  هب  ناردنزام  ناتسا 

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6155609 لیاف  حرشب  تاعطق  عون   g9 هحفص 90)رورس رورس  ( رورس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار6155663 هحفص 90)رورس  رورس  ( رورس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یپ 6155845380 چا  هحفص 90)رورس  رورس  ( رورس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6156020EMC هکبش هحفص 38)تراک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6156043EMc--32G تروپ هکبش 2  هحفص 38)تراک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسیل6156046 قبط  هحفص 90)رورس  رورس  ( رورس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رتور6156083 ، تروپ وکسیس 24-2960 چیوس  ، هاگتسد دادعت 2  هب   HP-G10 رورس دسرخ  تساوخرد 
# یتسویپ تسیل  قبط  هاگتسد  کی  مادکره  زا  تروپ  چیوس 4  KVW وکسیس 1841و

هحفص 90) رورس  ( رورس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

اب6156127 تسویپ  ینف  تاصخشم  یواح  مالقا  تسیل  گرب  قباطم  رورس  دراه  ددع  دیرخ 53 
هباشم دکناریا 

هحفص 90) رورس  ( رورس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کسید6156141 دراه  هحفص 90) : رورس  ( رورس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 124 ھحفص 100 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کی6156261 هجرد  یگنرف  تلاوت  تقرس و  دض  هحفص 10)برد  قیرح  ( قیرح

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هکبش6156278 هحفص 90)رورس  رورس  ( رورس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس6156282 قاتا  گنیروتینام  هحفص 22)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس6156337 تیاس  هدننک  کنخ  متسیس  راب  چوس 45  رشرپ  هحفص 90)یاهومرت  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا   ) رهشناریا هاگورین   TYPE : SD -161 تنمسلپسید روسنس  هربیو TYPE: SD - 052 و  روسنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101001545000200 زاین :  هرامش 
نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم  کر   NBES0306 شزرل روسنس  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین   TYPE : SD - 16 1TYPE : SD - 16 1 تنمسلپسید   تنمسلپسید روسنس   روسنس وو     TYPE: SD -  052TYPE: SD -  052 هربیو   هربیو روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا روزیلانآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001512 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  ناگرهم  ناحجر  هدنیآ  ورتپ  یسدنهم  ینف  هدنزاس  عجرم   PTO2000A لدم یرزیل  روسنس  زا  هدافتسا  اب  نیالنا  شجنس  نژیسکا  روزیلانآ  الاک :  مان 

ناگرهم ناحجر  هدنیآ  ورتپ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005334 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MAGNETIC PICK-UP یتراجت مان   902750C1 لدم  rpm 16000 تعرس رالوس  یزاگ  نیبروت  جنسرود  روسنس  الاک :  مان 

نیسکا شخرچ  دارآ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22965-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیسکا نژیسکا روزیلانآ   روزیلانآ ناونع : : ناونع 127127

رالوس رالوس یزاگ   یزاگ نیبروت   نیبروت جنسرود   جنسرود روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 128128
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار یلام  ینف و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  تاعطق  )0130358 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لاسرا  ازجم  روطب 

1101093985008692 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لزید ژاریت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NG80A لدم  Beiben نویماک زمرت  رادم  دربراک  یقرب  هلر  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
Xiamen King Long United Automotive هدنزاس عجرم   XMQ6180G1 لدم نیباکود  یربرفاسم  گنال  گنیک  سوبوتا  یتسد  زمرت  یقرب  روسنس  الاک :  مان 

ایرآ کین  هراتس  یزاسوردوخ  هدننک  هضرع  عجرم   Industry Co.,Ltd
ددع 20 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا ازجم  روطب  ار  یلام  ینف و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  تاعطق  )0130358 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب زمرت   زمرت تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 129129
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سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

tank side monitor pc board, brand enderess +hauser order code nrf590x-680n , partno:520990 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001395000107 زاین :  هرامش 

سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یهاگیاج تازیهجت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HECTRONIC یتراجت مان   LG-TG لدم نزاخم  تخوس  حطس  نازیم  امد و  یریگ  هزادنا  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

زبس
ددع 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  یناگرزاب  یالاک  رابنا  لیوحت  / یراک زور  رثکادح 15 هیوست  ددرگ / همیمض  تادنتسم  رد  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راد یتناراگ  / دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  / ظفاح نابایخ  - زاریش رد  عقاو 

7146676455 یتسپ :  دک  سراف ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ظفاح ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281195-071  ، 32284454-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32284454-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قیرح6155605 افطا  امد  دود و  هحفص 30)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دنمشوه6155786 روتکتد  تراک -  تشگنا و  رثا  ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد   - U 42 کر
روسنس اب  راکور  یفقس 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگورین6155805  TYPE : SD -161 تنمسلپسید روسنس  هربیو TYPE: SD - 052 و  روسنس  هحفص 101)دیرخ  روسنس  ( روسنس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نژیسکا6156066 هحفص 101)روزیلانآ  روسنس  ( روسنس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6156091  data sheet قباطم  CPU یکدی هحفص 38)تاعطق  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رالوس6156108 یزاگ  نیبروت  جنسرود  هحفص 101)روسنس  روسنس  ( روسنس

نزاخم نزاخم تخوس   تخوس حطس   حطس نازیم   نازیم وو   امد   امد یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هعطق   هعطق روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

.دود6156336 روتکتد  ریذپ .  سردآ  یتکرح  روسنس  یرتاب .  هارمه  ریذپ  سردآ  تقرس  مالعا  هاگتسد 
دات دروم  یزیر  همانرب  لیوحت و  گنیروتینام  یزادنا  هار  بصن و 

هحفص 81) روتکتد  ( روتکتد

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یقرب6156389 زمرت  هحفص 101)تاعطق  روسنس  ( روسنس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نزاخم6156399 تخوس  حطس  نازیم  امد و  یریگ  هزادنا  هعطق  هحفص 101)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPGM-142-1364-1400 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دارگیتناس هجرد  عطق 40 یامد  مومیزکام   - رتمیلیم رطق 30 یناشن  شتآ  هناخ  پمپ  لزید  هب  طوبرم  یا  هکس  امد  چیئوس  ددع  کی  دادعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ 05-11-1401 عورش 26-10-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  دشاب - یم  تسویپ  ینف  تاصخشم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هکس   هکس امد   امد چیئوس   چیئوس ددع   ددع کیکی   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 131131
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دزی ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب دزی  ناتسا  یموب  دیاب  هدننک  نیمات  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یتساوخرد  یالاک  یزادنا  هار  بصن و  -2
1101003948000470 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C2960X-24TS-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نایناریا اه  هداد  قفا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : هدنرب طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب دزی  ناتسا  یموب  دیاب  هدننک  نیمات  -1

.دیامن ینابیتشپ  ار  الاک  لاس  تدم 3  هب  لقادح  هدننک  نیمات  -2
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یتساوخرد  یالاک  یزادنا  هار  بصن و  -3
.دشاب تیریدم  نیا  یروانف  دحاو  دات  دروم  دیاب  یتساوخرد  یالاک  -4

8917697745 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  دیهش  راولب  نایگنهرف -  هار  راهچ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31143301-035  ، 33144301-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37244053-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 132132
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  راجفنادض  پمال  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005954 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلزنا دازآ  هقطنم  هورگ  مراو  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم   WAROM یتراجت مان   BZM لدم راجفنا  دض  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یلزنا دازآ  هقطنم  هورگ  مراو  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم   WAROM یتراجت مان   FZM لدم راجفنا  دض  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن تسویپ  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسیابیم  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ یمن  تروص  شرافس  هدنشورف  طسوت  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد 

.ددرگ تیاعر  تسویپ  لیاف  قبط  هصقانم  رد  روضح  طیارش  یاه  لمعلاروتسد 
j.dashti@pogc.ir لیمیا سامت 02183768259  نفلت 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768259-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راجفنادض راجفنادض پمال   پمال تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 133133
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نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا   ) نادهاز هاگورین  تهج  دارگ ) یتناس  هجرد   250 ییامد 5 –  جنر  اب  نغور  مامح   ) چیئوس ومرت  هربیلاک  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم 

1101001545000198 زاین :  هرامش 
نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HANBEC CORPORATION هدنزاس عجرم   HDO-230 LH لدم یتعنص  امد  هدننک  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
ناراک ورتپ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص یتعنص امد   امد هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 134134

P/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTERP/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTER ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(0151667- تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط  )P/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005936 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریوک صیخرت  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم   CORTEM یتراجت مان   EWAGC-4080 لدم  W 250 ناوت راجفنا  دض  غارچ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
ایلاتیا هدنزاس  عجرم   CORTEM یتراجت مان   CSC-216 لدم هاگشیالاپ  یتعنص  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   CORTEM GROUP یتراجت مان   CSC-D لدم یتعنص  راجفنا  دض  نتاب  شوپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   CORTEM GROUP یتراجت مان   CSC-P لدم یتعنص  راجفنا  دض  نتاب  شوپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   CORTEM GROUP یتراجت مان   AVN-258 لدم  W 58 ناوت راجفنا  دض  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 10 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   CORTEM GROUP یتراجت مان   AVN-218 لدم  W 18 ناوت راجفنا  دض  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 10 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

ایلاتیا هدنزاس  عجرم   CORTEM یتراجت مان   SPY216B لدم هاگشیالاپ  یتعنص  گالپ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
ایلاتیا هدنزاس  عجرم   CORTEM یتراجت مان   FP-24 لدم هاگشیالاپ  یتعنص  گالپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

ایلاتیا هدنزاس  عجرم   CORTEM یتراجت مان   PY216B لدم هاگشیالاپ  یتعنص  تکوس  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
ایلاتیا هدنزاس  عجرم   CORTEM یتراجت مان   FSQC-23463 لدم هاگشیالاپ  یتعنص  تکوس  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس تازیهجت   ) ددرگ دیق  تاداهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  تکرش و  (. تسویپ تساوخرد  قبط  ) ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  : تسیمازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مرتحم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه.لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  همانیهاوگ  لصا  هئارا  (. دشاب یمن  دات  دروم  دنه  نیچ و 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768271-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یا6155148 هکس  امد  چیئوس  ددع  کی  هحفص 105)دادعت  چیئوس  ( چیئوس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لنپ6155356 چپ  هکبش و  هحفص 38)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6155366tenda 16-port 10/100 desktop switch هکبش هحفص 38)چیوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار6155399 هکبش  تروپ  هکبش 10  اتید  چیئوس  نیبرود  - هحفص 67)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هدش6155413 هیارا  ینف  تاصخشم  قبط  لوژام  هحفص 38)چیئوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یزلف6155481 سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 10)رد  قیرح  ( قیرح

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تروپ6155581 هکبش 24  اتید  هحفص 38)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تروپ6155799 هکبش 24  اتید  هحفص 105)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6155808IP لوسنک  KVM هحفص 22)چیئوس یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار6155957 هکبش  اتید  هحفص 38)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تروپ6156002 لانرتنیا 48  هکبش  اتید  هحفص 38)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6156093( تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  هکبش (  هحفص 38)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

راجفنادض6156283 پمال  هحفص 105)تاعطق  چیئوس  ( چیئوس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتعنص6156340 امد  هدننک  لرتنک  هحفص 105)هاگتسد  چیئوس  ( چیئوس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6156411P/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTER(105 هحفص چیئوس  ( چیئوس
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

گولانآ6156148 یبد  هحفص 38)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس6156337 تیاس  هدننک  کنخ  متسیس  راب  چوس 45  رشرپ  هحفص 90)یاهومرت  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یراتسرپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هنایار دربردام   دربردام ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هب تسویپ  تسیلاب  مالقازا  کیره  تریاغم.ددرگ  همیمضو  لیمکتًامتح  تسویپ  تسیل.دشاب  یم  هباشم  مالقا  هیلک  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوب دهاوخاهب  مالعتسا  طیارش  تیاعر  مدع  هلزنم 

1101090689000018 زاین :  هرامش 
هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یراتسرپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

یهلا رکش  دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  زوسیا  یتراجت  مان   primeh 310 لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نیپساک تراجت  شرتسگ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 3/3 شزادرپ تعرس   Core i5-2500 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

یریوصت یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADATA هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان  لدم 8/2666   GB 8 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 
شورس

ددع 10 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ایناو  زیهجت  طابترا  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  هنایار  رواپ  دربراک   GP550A-UK هیذغت عبنم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان   DVD-RW لدم رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   GUANGDONGCHANGHONGELECTRICS هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225JN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
روپ یملاس  هزئاف  هدننک  هضرع  عجرم   VENUSE یتراجت مان   V1220 لدم هنایار  میس  یب  دروبیک  سوام و  تس  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

یکنوهام یدمحمریم  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یپ  چا  یتراجت  مان   m506dn لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع هلزنم  هب  تسویپ  تسیل  اب  مالقا  زا  کی  ره  تریاغم  .ددرگ  همیمض  لیمکت و  ًامتح  تسویپ  تسیل  .دشاب  یم  هباشم  مالقا  هیلک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هداد  هدش  لبمسا  متسیس  ساسا  رب  اه  تمیق  هیلک  .دوب  دهاوخ  اهب  مالعتسا  طیارش  تیاعر 

6719851351 یتسپ :  دک  یئامام ،  یراتسرپ و  هدکشناد  دابآ  تلود  راولب  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38162083-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38162083-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لنپ6155356 چپ  هکبش و  هحفص 38)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6155554LED هحفص 14)نویزیولت نیبرود  ( نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6155560SK15100U لدم جنیا  اونسا 65  هحفص 14)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناشخرد6156064 یاهدادعتسا  زکرم  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 67)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسب6156074 رادم  هحفص 67)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار6156116 هحفص 111)دربردام  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک ناتسا  رد  تفریج  هاگشناد  - ناجونم تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093871000071 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  تفریج  هاگشناد  ناجونم  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alvand H19 لدم یکشزپ  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

تداعس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناجونم رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-5 رابنا هب  الاک  دات  لیوحت و  زا  دعب  ههام  هس  تخادرپ  -4 روتکاف شیپ  هئارا  -3 هدوزفا شزرا  مرف  هئارا  -2 هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرفعج 09135830196 مناخ  اب  یگنهامه  -7 تسویپ تسیل  قبط  دیرخ  تساوخرد  ددرگیم 6- لاطبا  دیرخ  تساوخرد  اب  تریاغم  تروصرد 

7891715611 یتسپ :  دک  ناجونم ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یریما  دمحم  میدق  سناژروا  ملعم  راولب  ناجونم ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43301166-034  ، 43301940-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43301166-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامیب رامیب یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لباز ناتسرهش  نوماه  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  رب  قبطنم  جنیا  یکشزپ 21  یصیخشت  روتینام  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090040000081 زاین :  هرامش 

لباز نوماه   یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   WIDE هدنزاس عجرم   WIDE یتراجت مان   IF2303M لدم  in 21 زیاس لسکیپ  اگم  اب 3  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 

کینورتکلا سولرپسا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  رب  قبطنم  جنیا  یکشزپ 21  یصیخشت  روتینام  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861748816 یتسپ :  دک  نوماه ،  ناتسرامیب  دیهشداینب _  بنج  یبرغ _  ماس  عطاقت  دنمریه _  نابایخ  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281513-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32281520-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا سالپ 24  یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060003000031 زاین :  هرامش 

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09144176548  هب  یمتاح  سدنهم  اب  زاین  تروص  رد  هدش  یراذگراب  کرادمگ  ریاس  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5164736931 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هارراهچ  هارراهچو  یماظن  میکح  نیبام   - یدازآ نابایخ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35419706-041  ، 35418132-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35418132-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ربرب   قبطنم   قبطنم جنیا   جنیا   2 12 1 یکشزپ   یکشزپ یصیخشت   یصیخشت روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 138138

چنیا چنیا سالپ  2424   سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقنو لمح  هنیزه  دریگ  یم  قلعت  دیرخ  تردق  دانسا  هب   101 ازخا 1404 هنازخ دانسا  تخادرپ  هوحن  یناریا  چنیا   24 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب 

1101003680000019 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه  دریگ  یم  قلعت  دیرخ  تردق  دانسا  هب   101 ازخا 1404 هنازخ دانسا  تخادرپ  هوحن  یناریا  چنیا   24 روتینام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

9816153599 یتسپ :  دک  ناتسا ،  لاوحا  تبث  لک  هرادا  تراهم -  نابایخ  سراف -  جیلخ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294851-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294852-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهعرب هدهعرب لقنو   لقنو لمح   لمح هنیزه   هنیزه دریگ   دریگ یمیم   قلعت   قلعت دیرخ   دیرخ تردق   تردق دانسا   دانسا هبهب     10 110 1 ازخا ازخا 14041404 هنازخ هنازخ دانسا   دانسا تخادرپ   تخادرپ هوحن   هوحن یناریا   یناریا چنیا   چنیا   2424 روتینام روتینام ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف

140140
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ناگزمره ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یتسیاب  الاک.دشاب  یتناراگ  یاراد  یناریا و  یتسیاب  الاک  - تسویپ لیاف  طیارش  تاصخشمربارب و  روتینام  سیک و  هاگتسد  14 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لیوحت  هرادا  رابنا  هب  ررقم  نامز 

1101003790000080 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اقیقد لوا و  تسد  یتناراگ و  یاراد  یناریا  یتسیاب  الاک  - تسویپ هدش  نکسا  لیاف  طیارش  تاصخشمربارب و  روتینام  سیک و  هاگتسد  14 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  هرادا  رابنا  هب  ررقم  نامز  رد  یتسیاب  الاک.دوش  یم  عوجرم  تروص  نیا  ریغ  رد.دشاب  هتشاد  رظن  دم  تاصخشم 

7916785519 یتسپ :  دک  نایوجشناد ،  هاگباوخ  تشپ  نیطسلف  ینیمخ -  ماما  نادیم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346224-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردرد یتسیاب   یتسیاب الاک.دشاب   الاک.دشاب یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد وو   یناریا   یناریا یتسیاب   یتسیاب الاک   الاک -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش وو   تاصخشمربارب   تاصخشمربارب روتینام   روتینام وو   سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد 1414 ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ لیوحت   لیوحت هرادا   هرادا رابنا   رابنا هبهب   ررقم   ررقم نامز   نامز

141141

رتویپماک رتویپماک لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 142142
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رتویپماک لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000259000119 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دربردام الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
مر هظفاح  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
یلخاد هیذغت  هعومجم  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

(DVD V  ) یریوصت ید  یو  ید  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
( روات سیک   ) هداتسیا سیک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

دروبیک سوام و  هعومجم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
روتینام یازجا  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هچوک ییاطع  هیمورا خ  تشادهب  زکرم  لحم  رد  لیوحت  - رر نیو  ردیر و  تابورکآ  سیفآ 2013 و  زودنیو 7 و  هرمه  هب  هدش  لبمسا  اه  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش همیمض  روتکاف  شیپ  - یراک زور  رد 7  اجکی و  لیوحت  - تاعطق هلاسکی  مک  تسد  تنامض  - هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه   - اشگلد 09385294554

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220893-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یناریا  هدش  هتساوخاهالاک   - دشابیم هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  هدش  مالعا  دک  ناریا   - رنکسا ددع  2  - روتینام ددع  5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030687000056 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نپاژ هدنزاس  روشک   BOWE BELL + HOWELL یتراجت مان   Sidekick 1400 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش رهم  هب  روهمم  همان  تسویپ  تاصخشمو  اهب  مالعتسا  طیارش   - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   - دشابیم تسویپ  هدش  هتساوخ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - ددرگ تسویپو 

7513934871 یتسپ :  دک  یدهلا ،  تنب  ناتسرامیب  بنج  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320840-071  ، 32541628-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26587888-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هورق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب یناریا   یناریا هدش   هدش هتساوخاهالاک   هتساوخاهالاک  - - دشابیم دشابیم هناماس   هناماس ردرد   تبث   تبث تهج   تهج افرص   افرص هدش   هدش مالعا   مالعا دکدک   ناریا   ناریا  - - رنکسا رنکسا ددع   ددع 22  - - روتینام روتینام ددع   ددع 55 ناونع : : ناونع 143143

دیفس دیفس وو   هایس   هایس یرزیل   یرزیل رگپاچ   رگپاچ گنر -  -  گنر کتکت   رنکسا   رنکسا - -   LEDLED  روتینام روتینام راد -  -  راد میس   میس سوم   سوم وو   دیلک   دیلک هحفص   هحفص تستس    - - هنایار هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 144144
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دوش هتفرگ  سامت  یمیرک )  ) هرامش 09193130518 اب  یتسویپ  کرادم  تفایرد  تهج  هباشم /  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094085000313 زاین :  هرامش 

هورق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   APH310 لدم  MB ASUS PRIME H310 R2 CPU CORE 13 8100 RAM DDR4 4GB HDD ITB PG43W لماک هنایار  سیک  الاک :  مان 

هدنزاس عجرم  دقاف  هعلقاپ  یرهاط  یلع  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH یتراجت مان   MK120 Corded Desktop 002562-920 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

گنژاوآ
تس 2 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

یجان رتسگ  نیمات  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SCANNER یتراجت مان   HFDU14 لدم دیفس  هایس  یگنر و  تشگنا  رثا  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
سکتناک  SD4410 لدم  in 44 گنر کت  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

شیک نماک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک   LBP-3300 دیفس هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
هورق رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  دصقمات  یریگرابو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6661885681 یتسپ :  دک  هورق ،  تشادهب  هکبش  داتس  رویرهش  نابایخ 17  جیسب  نادیم  هورق  هورق ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220157-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220157-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسورکیمو روتینام  اب  هارمهدشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  هدات  یاراد  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091407000192 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یمراوج یتاجن  ریشدرا  هدننک  هضرع  عجرم   IMV یتراجت مان  لدم 012930  مرپسا  زیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361796819 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  هداز  دیهش  رتکد  ناتسرامیب  بنج  ییابیز  دیهش  ناهبهب خ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52839011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ مرخ  کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245JN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092753000001 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245JN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدنزاس  تکرش  ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  هس  رثکادح  هجو  تخادرپ   . 2

6815853114 یتسپ :  دک  هبعش 1 ،  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33208310-066  ، 33333333-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مرپسا مرپسا زیلانآ   زیلانآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 145145

inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  عون عون روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 146146

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 124 ھحفص 120 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c48eavsujmvbz?user=37505&ntc=6156131
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6156131?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lm7qf4ps37alx?user=37505&ntc=6156359
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6156359?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رامیب6155319 یتایح  مئالع  روتینام  هحفص 112)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6155363 تسیل  رب  قبطنم  جنیا  یکشزپ 21  یصیخشت  روتینام  دیرخ  هحفص 112)تساوخرد  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هدش6155413 هیارا  ینف  تاصخشم  قبط  لوژام  هحفص 38)چیئوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

.دشاب6155417 یم  هباشم  دک  هحفص 22)ناریا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چنیا6155482 سالپ 24  یج  هحفص 112)روتینام  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قلعت6155569 دیرخ  تردق  دانسا  هب   101 ازخا 1404 هنازخ دانسا  تخادرپ  هوحن  یناریا  چنیا   24 روتینام
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه  دریگ  یم 

هحفص 112) روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یناریا و6155627 یتسیاب  الاک  - تسویپ لیاف  طیارش  تاصخشمربارب و  روتینام  سیک و  هاگتسد  14
.ددرگ لیوحت  هرادا  رابنا  هب  ررقم  نامز  رد  یتسیاب  الاک.دشاب  یتناراگ  یاراد 

هحفص 112) روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رتویپماک6155839 لماک  هحفص 112)تس  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6155914 - دشابیم هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  هدش  مالعا  دک  ناریا   - رنکسا ددع  2  - روتینام ددع  5
دشاب یناریا  هدش  هتساوخاهالاک 

هحفص 112) روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رگپاچ6155997 گنر -  کت  رنکسا  -  LED روتینام راد -  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس   - هنایار سیک 
دیفس هایس و  یرزیل 

هحفص 112) روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6156038 دادرارق  قبط  تبوطر  امد و  گنیروتینام  تازیهجت  هحفص 22)ینابیتشپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار6156116 هحفص 111)دربردام  توص  ( توص

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مرپسا6156131 زیلانآ  هحفص 112)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس6156282 قاتا  گنیروتینام  هحفص 22)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

.دود6156336 روتکتد  ریذپ .  سردآ  یتکرح  روسنس  یرتاب .  هارمه  ریذپ  سردآ  تقرس  مالعا  هاگتسد 
دات دروم  یزیر  همانرب  لیوحت و  گنیروتینام  یزادنا  هار  بصن و 

هحفص 81) روتکتد  ( روتکتد
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6156359in 24 زیاس  LED عون هحفص 112)روتینام  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6156402( قیرح نالعا   ) یطیحم شیاپ  گنیروتینام  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 22)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیبرود6155120 بصن 20  دیرخ و  لماش  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 67)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

سبط6155360 یرون  ربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 67)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نادمه6155894 ناتسا  هپس  کناب  بعش  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 67)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناشخرد6156064 یاهدادعتسا  زکرم  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 67)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6155313 تسیل  قبط  سکپ  رورس  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یئانب6155357 ریز  روما  هورگراک  یعیمجت  یهاگتسد و  نیب  تامالعتسا  هحفص 14)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددرت6155445 لرتنک  رازفا  مرن  هحفص 14)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناناوج6155476 شزرو و  ترازو  یگنهرف  یاه  تّیلاعف  یهدناماس  ۀناماس  هحفص 14)داجیا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هکبش6155613 تحت  یاه  بای  سوریو  دیدمت  هحفص 14)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مج6155728 یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  هحفص 67)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتیرویکس6155846 سنزیب  نوز  یتیورگ  ردنفید  تیب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 14)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دادعت 6156065270 یارب  یتسویپ  لیاف  رد  جردنم  اب  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  لانیجیروا  لوصحم 
ربراک

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6156136 تاصخشمو  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 67)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنابز6156280 ود  یربخ  لاتروپ  ریز  لاتروپ و  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هطسوتم6156392 مود  هرود  یشزومآ  تیفیک  شیاپ  نومزآ  هحفص 5)یرازگرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مرن6156419 یاه  تیلاعف  هیلک  ماجنا  هطسوتم (  لوا  هرود  یشزومآ  تیفیک  شیاپ  نومزآ  یرازگرب 
 ( نومزآ یرازگرب  تهج  یرازفا  تخس  یرازفا و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیبرود6155677 بابح  یریوصت و  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 60)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6155727 تسیل  قبط  جومروخ  یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  هحفص 67)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مج6155728 یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  هحفص 67)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ساسارب6156132 نهآ  هار  سیلپ  یارب  یریوصت  تراظن  متسیس  یکدی  تازیهجت  ملق  3 دیرخ
مالعتسادانسا

هحفص 67) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگدورف6156173 یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، هیهت ، هحفص 67)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6155367 ینف  تاصخشم  قبط  یدالوف  چناپ  لور  یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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